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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 25  /KH-STTTT       Đắk Nông, ngày 31   tháng  7   năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 
Thông tin, tuyên truyền các nghị quyết chuyên đề 

 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2015 -2020  

 

 

 Từ sau Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đến nay, Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã ban hành 05 nghị quyết 

chuyên đề, gồm: (1) Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 5/5/2016 về Chương trình 

xây dựng nông thôn mới; (2) Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 27/7/2016 về công 

tác giảm nghèo bền vững; (3) Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27/7/2016 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản 

lý dân cư; (4) Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 18/11/2016 về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2016 - 2020; (5) 

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/01/2017 về tăng cường công tác bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020. Đây là những nghị 

quyết quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh đã đề ra. 

Căn cứ Hướng dẫn số 41/HD-BTGTU ngày 03/7/2017 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về Thông tin, tuyên truyền các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2015 -2020; công văn số 3667/UBND-TH 

ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai tuyên truyền các Nghị 

quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  nhiệm kỳ 2015 – 2020, 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thông 

tin, tuyên truyền các các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Đắk Nông, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (sau đây gọi là: các nghị quyết chuyên đề), cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về tầm 

quan trọng của các nghị quyết chuyên đề đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn 

định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, nhằm đạt được mục tiêu Đại hội lần thứ 

XI của Đảng bộ tỉnh đã đề ra: “phát huy tiềm năng, lợi thế để đến năm 2020 đưa 

Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”. 

- Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được những nội dung cơ bản 

của các nghị quyết chuyên đề, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong 

toàn Đảng bộ, toàn xã hội, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân 

tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các 

nghị quyết chuyên đề.  
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2. Yêu cầu 

Công tác tuyên truyền cần được tổ chức thường xuyên, liên tục, với các 

hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, nhất là đối tượng cán bộ, đảng 

viên và quần chúng ở cơ sở. Kế hoạch, hình thức tuyên truyền phù hợp với 

nguồn lực thực hiện ở mỗi cấp, ngành, đơn vị; tránh phô trương, hình thức, lãng 

phí; gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, 

đơn vị. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Bám sát các nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn số 41/HD-BTGTU 

ngày 03/7/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, gồm: 

- Giới thiệu, phổ biến, phân tích: mục đích, ý nghĩa của việc ban hành nghị 

quyết; quan điểm, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của nghị quyết; các 

nhiệm vụ, giải pháp được xác định. Khẳng định quyết tâm của Đảng bộ tỉnh 

trong việc chỉ đạo thực hiện những vấn đề quan trọng, có tác động đến sự phát 

triển của Đắk Nông thông qua các nghị quyết. 

- Giới thiệu, phổ biến, phân tích các chương trình (kế hoạch) tổ chức thực 

hiện nghị quyết; hoạt động chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các chương 

trình, (kế hoạch) đó của cấp ủy, chính quyền các cấp.  

- Chú ý phát hiện, giới thiệu những giải pháp có tính đột phá, gắn với thực 

tiễn của từng địa phương, đơn vị; những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; phê 

bình những địa phương, đơn vị ban hành chương trình, kế hoạch tổ chức thực 

hiện một cách rập khuôn, máy móc, thiếu khả thi. Biểu dương, động viên các tập 

thể, cá nhân chủ động, tích cực đưa nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết thành các 

việc làm, chỉ đạo cụ thể, có hiệu quả trong cuộc sống. Phát hiện, phê phán tư 

tưởng trông chờ ỷ lại, kém hiệu quả, chạy đua theo tiêu chí.  

- Giới thiệu, phản ánh toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết ở các cơ 

quan, địa phương, đơn vị (tích cực - hạn chế; thuận lợi - khó khăn, v.v…). Phản 

ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, người dân ở các cấp 

trong quá trình thực hiện nghị quyết.  

- Phân tích, tổng hợp, khái quát những vấn đề có tính chất kinh nghiệm, lý 

luận từ thực tiễn tổ chức thực hiện nghị quyết. 

Lưu ý: Các nội dung tuyên truyền trọng tâm cho từng nghị quyết được xác 

định cụ thể trong Đề cương định hướng tuyên truyền đính kèm hướng dẫn số 

41/HD-BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (gửi kèm văn bản này). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

định hướng, theo dõi công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí, các đơn vị 

hoạt động trang tin điện tử, xuất bản ấn phẩm, Phòng văn hóa thông tin và Đài 
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Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện 

tuyên truyền về các Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

2. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh (Báo Đắk Nông, Đài Phát 

thanh – Truyền hình tỉnh, Tạp chí Nâm Nung) 

- Căn cứ Kế hoạch này và Hướng dẫn số 41/HD-BTGTU ngày 03/7/2017 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để xây dựng Kế hoạch Thông tin tuyên truyền các 

Nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc thù của đơn vì mình. (Kế hoạch gửi về Sở 

Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/8/2017). 

- Duy trì, xây dựng mới các chuyên trang, chuyên mục phục vụ công tác 

tuyên truyền các Nghị quyết chuyên đề. Bố trí dung lượng, thời lượng, vị trí, 

khung giờ tuyên truyền thích hợp. Kết hợp tăng nội dung thông tin tuyên truyền 

về chủ đề này trên các ấn phẩm báo chí khác, trên Trang thông tin điện tử, và các 

hình thức truyền thông khác của đơn vị mình. 

3. Các đơn vị hoạt động trang tin điện tử, đơn vị xuất bản bản tin, tài 

liệu không kinh doanh: 

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nghị quyết chuyên đề với 

dung lượng và nội dung phù hợp, đặc biệt là các trang thông tin điện tử, ấn phẩm 

xuất bản của các ngành có liên quan đến từng Nghị quyết chuyên đề.  

- Tăng cường nội dung cung cấp thông tin chuyên môn, thông tin liên quan 

đến công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nghị quyết ở từng địa phương, đơn 

vị lên trang thông tin điện tử, ấn phẩm xuất bản định kỳ. 

- Khai thác, tổng hợp các thông tin tuyên truyền các nghị quyết chuyên đề 

từ các nguồn chính thống, nhất là từ các cơ quan báo chí tại địa phương. 

3. Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã 

- Căn cứ Kế hoạch này và Hướng dẫn số 41/HD-BTGTU ngày 03/7/2017 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tham mưu UBND các huyện, thị xã Kế hoạch 

Thông tin tuyên truyền các Nghị quyết chuyên đề phù hợp với tình hình địa 

phương. (Kế hoạch gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/8/2017). 

- Chỉ đạo, theo dõi hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện tốt công tác 

thông tin, tuyên truyền các nghị quyết chuyên đề; báo cáo về Sở Thông tin và 

Truyền thông theo định kỳ và khi có yêu cầu. 

4. Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã 

- Cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các nghị quyết chuyên đề 

đến được với từng khu dân cư, từng địa bàn, nhất là đến các đối tượng thụ hưởng 

của các Nghị quyết chuyên đề. 

- Bên cạnh việc tiếp, phát sóng nội dung tuyên truyền từ Đài Tỉnh, cần 

tăng cường sản xuất các tin, bài thông tin về việc triển khai nghị quyết chuyên đề 

tại địa phương, cơ sở cũng như tập trung phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến 

nghị, đề xuất của cán bộ, người dân ở cơ sở trong quá trình thực hiện nghị quyết.  

Trên đây là nội dung kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền 

các các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, nhiệm 
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kỳ 2015 - 2020, đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyên 

truyền có hiệu quả.  

 
Nơi nhận:                                                                                      
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU (b/c); 

- Các cơ quan báo chí (t/h); 

- Cổng, Trang Thông tin điện tử tỉnh (t/h); 

- Các ấn phẩm bản tin (t/h); 

- Đài TT –TH các huyện, thị xã (t/h);  

- Phòng VHTT các huyện, thị xã (t/h);                                                       

- Ban Giám đốc; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT,  TTBCXB 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Châu Ngọc Ba 
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