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Triển khai nội dung công văn số 1329/STTTT-TTBCXB ngày 11/9/2020 của Sở 

Thông tin & Truyền thông về việc đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.  

 Phòng Văn hóa - Thông tin đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; 

UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục bám sát Kế hoạch số 284-KH/TU ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy Gia Lai về 

việc tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 102-HD/BTGTU ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Gia Lai về việc tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 122-HD/BTGTU ngày 

23/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai về việc hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại 

hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 

43/KH-STTTT ngày 19/3/2020 của Sở TT&TT về việc thông tin, tuyên truyền về Đại hội 

đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-

2025. 

2. Các c  quan, đ n vị tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, tập trung vào 

những nội dung sau: 

- Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội. 

Nêu rõ, việc tổ chức Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng bộ tỉnh trong 

suốt nhiệm kỳ qua. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 

nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua; xác 

định  phư ng hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chư ng trình trọng tâm trong 

thời kỳ tới. 

- Tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, c  cấu, độ tuổi tham gia 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính 

trị. Phản ánh tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, những tâm tư nguyện vọng, 

mong muốn chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đại hội.  

- Tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những điểm mới bổ sung, chỉnh sửa, hoàn 

thiện dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội. Tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của các 

c  quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện 

Đại hội.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...; những khó 
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khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của 

Ban Chấp hành Trung ư ng (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”; những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công 

tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong 05 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm 

kỳ tới, đặc biệt là quyết tâm chính trị và sự khát vọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI quyết tâm đưa Gia 

Lai phát triển nhanh và bền vững. 

- Thông tin về các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng, các hoạt 

động văn hóa, thể thao…chào mừng Đại hội; tuyên truyền các điển hình tiên tiến, mô 

hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

- Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cư ng lĩnh, đường lối của Đảng; chú 

trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 

hệ thống chính trị; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu 

xuyên tạc của các thế lực thù địch, c  hội về Đại hội. 

- Tuyên truyền để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực quan tâm đồng 

tình, hưởng ứng, cổ vũ hành động hướng về Đại hội. 

- Các hoạt động tuyên truyền hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI 

gắn với tuyên truyền các hoạt động như: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X 

diễn ra vào ngày 11/9/2020; Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công 

nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 25/9/2020 

tại Thành phố Pleiku. 

(Chi ti t Hướng dẫn số 132-HD/BTGTU ngày 04/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Gia Lai về việc hướng dẫn đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được đăng tải trên Trang Th ng tin điện t  của    

TT&TT tại đ a chỉ http://stttt.gialai.gov.vn/Documents/Van-ban-khac.aspx) 

Nhận được Công văn này, đề nghị các c  quan, đ n vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Lưu VT. 

     

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Hữu Quới 
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