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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Ke hoạch số 34-KH/TU, ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Khánh Hòa vê việc tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh
Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa xây dựng Ke hoạch triển
khai như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích
•

- Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong cán
bộ, hội viên phụ nữ đê triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sau đây viết tắt là
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đâỵ viết tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng),
góp phân khơi dậy khát vọng phát triên đât nước phôn vinh, hạnh phúc, xây dựng tỉnh
Khánh Hòa ừở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ của cả nước.
- Góp phần bồi đắp và củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với
Đảng, với chế độ; đồng thời, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái,
thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động tuyên truyền phải bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với
tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan,
đơn vị.
- Công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần
thứ XVIII và sau Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện bằng nhiều hình thức
đa dạng, phong phú, phù họp với từng địa phương, đơn vị nhằm tạo không khí
phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên phụ nữ
và nhân dân.
II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Thời gian, nội dung tuyên truyền chủ yếu
1.1 Từ nay đến hết năm 2021, tập trung tuyên truyền:
- Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước thể
hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những
điểm mới, quan điểm nổi bật trong chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 12 nội
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dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 06 nhiệm vụ trọng
tâm, 03 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; cơ hội,
thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới.
- Tuyên truyền, phân tích những nội dung cốt lõi trong các văn kiện Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là
mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ
2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, năm 2045; 04 nhiệm vụ trọng tâm, 04 đột
phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 3, 4
(khóa XIII), kỳ họp của Quốc hội khóa XV; kết quả các Hội nghị Tỉnh ủy lân thứ
6, 7, 8 (khóa XVTII), kết quả kỳ họp thứ 1,2,3,4 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa vn.
- Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng: “Một sổ vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ” đên cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân đê nâng
cao nhận thức, củng cố, nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, đoàn kết, thống
nhất cao về nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở
nước ta.
- Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh
trong năm 2021; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị để
vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, tạo niềm tin trong cán bộ, hội
viên phụ nữ và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.
- Những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong năm đầu triển khai Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ 2020 - 2025; 04 chương trình kinh tế - xã hội, phát triển 3 vùng động
lực; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021...
- Kết quả triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống
chính trị; kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của
Bộ Chính trị khóa XII và triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; công
tác cán bộ; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng p h í...
- Các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lóp nhân dân trong triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVIII.
1.2. Từ năm 2022 đến năm 2025, tập trung tuyên truyền :
- Các chủ trương, quyết sách lớn mà các Hội nghị Ban Chấp hành Trung
ương khóa XIII; các kỳ họp Quốc hội khóa XV; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XVIII; Nghị quyết Hội đồng nhân tỉnh khóa VII; chương trình, kế hoạch,
đề án về phát triển kinh tế - xã hội của ƯBND tỉnh; kết quả triển khai chương trình
hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.
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- Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước, của tỉnh qua từng năm.
- Biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp Hội, của cán bộ, hội viên phụ
nữ và cá nhân trong triên khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh, đôi ngoại; tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao động sản xuất,
học tập, công tác ở tất cả các cấp và toàn xã hội.
- Thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh
Covid-19; đâu tranh, phản bác các thông tin, quan diêm sai trái, thù địch, chông
phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực, thực hiện tuyên truyền theo phương
châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.
2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm,
nói chuyện chuyên đề, giao lưu, sinh hoạt hội viên do các cấp hội tổ chức hoặc
phối hợp tổ chức...
- Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng
cường tuyên truyền trên Internet, các trang mạng xã hội.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội LHPN tỉnh
- Xây dựng Ke hoạch tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh
Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng.
- Có các hình thức tuyên truyền phù họp, hiệu quả đến cán bộ, hội viên phụ
nữ những nội dung trọng tâm, cốt lõi nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội;
phối họp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền các gương người tốt,
việc tốt; gương tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu; các mô hình, cách làm sáng tạo,
hiệu quả của các cấp Hội phụ nữ.
- Phát động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh, Hội và địa
phương phát động.
2. Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và Hội PN các đơn vị trực thuộc
- Căn cứ Ke hoạch của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, kế hoạch, hướng
dẫn của cấp ủy cùng cấp, Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và Hội PN các đơn
vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác tuyên truyền sau Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng đến cán bộ, hội viên phụ nữ bằng hình thức phù họp với tình hình
thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.
- Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia hưởng ứng các phong
trào thi đua yêu nước do tỉnh, Hội và địa phương, đơn vị phát động, góp phần thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII.
- Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng
lớp nhân dân, nếu có vấn đề phát sinh, báo cáo kịp thòi cấp có thẩm quyền giải quyết.
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- Tích cực chia sẻ, đăng tải các tin, bài viết, thông tin tích cực về kết quả
thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng,
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và đại hội đảng bộ các cấp trên các trang mạng
xã hội của cơ quan, đơn vị mình.
- Phát hiện, giới thiệu và nhân rộng điển hình tiên tiến của phụ nữ trên các
lĩnh vực hoạt động. Thường xuyên phối họp với các cơ quan thông tin đại chúng
để tuyên truyền các hoạt động của phong trào phụ nữ, gương phụ nữ tiêu biếu ở địa
phương, đơn vị mình.
Trên đây là Ke hoạch tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ỈGiánh
Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hội LHPN các
huyện, thị, thành phố và Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triên khai
thực hiện.

TM. BAN THƯỜNG v ụ
.^ PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
-

Ban Tuyên giáo TW Hội;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Hội LHPN các huyện, thị, thành phố;
- Hội PN các đon vị trực thuộc;
- Lưu:BTG-CSLP, VT.

4

