
U( BAN NHAN DAN CONG HOA xi HQI CIII) NGHIA VIT NAM THANJI  PHO BA NANG Doe 1p - Tr do - Hnh phüc 
S& JC23 /JBN Dà Ncng, ngày j tháng 3 nám 2020 

KE HOACH 
Tuyên truyn dii hi dãng các cp tin tói Di hi 1n thá XXII Bang b 
thành ph Ba Náng và Diii hi dii biu toãn quc Ian thfr XIII ella Bang 

trên  dja bàn thành phô Ba Nãng  

Thirc hiên Chi thj s 35-CT/Tw ngày 30/5/2019 ella B ChInh tr v di 
hi darig b các cap tiên tâi Dai hôi dai biéu toàn quôc Ian thr XIII ella Dãng 
(viêt tt là Chi thj so 35-CT/TW) và Ké hoach so 103-KH/TU ngày 06/1 1/2019 dlla Ban Thuô'ng viii Thânh lly ye vic triên khai thirc hin Chi thj so 35-CT/TW 
ngay 30/5/2019 cua Bô Chinh tn ye dai hôi dang bô cac cap tiên tai Dai hôi dai 
biéu toàn quôc Ian thi'r XIII ella Dâng (viêt tat là Ké hoach so 103-KHITIJ), 
UBND thành phô DàNäng xay dirng Kê hoach tuyên truyên dai hi dàng các 
cap tiên t&i Dai hi lan thu XXII Dãng b thành phô Dà NAng và Dai hi dai 
biêu toàn quôc lan thu XIII dlla Dáng trên dja bàn thành phô Dà Nng v&i các nOi dung sau: 

I. M1JC DCH, YEU CAU 

1. Dy rntnh Cong tác tuyên truyn d các tng lOp nhân 
,dân nhn thirc day dll, sâu sac nghia, vai trô, tam quan trçng dlla dai hi dé chuan bj that 

tot và to chirc thành cong di hi dâng các cap tiên t6i Dai hi lan thu XXII 
Dãng b thành phô và Dai hi lan thi.'r XIII ella Dâng; thông qua Cong tác 
tuyên truyên, tiêp tic nâng cao nhn thüc trong toàn Dàng, toàn dan, toàn 
quân thành phô ye nhUng quan diem, chll trucing, djnh huOng lOn và nhng 
thành tiru dä dat duc trong nhiêm k' qua nhàm tiêp tiic kiên djnh mic tiêu 
dc 1p dan tc và chll nghi'a xA hi. 

2. Hoat dng tuyên truyn dai hôi dãng các cp tin tOi Dai hi ln thI 
XXII Dàng b thành phô Dà Nàng và Dai hi daibiêu toàn quOc lan thir XIII 
cüa Dáng phâi barn sat sir lânh dao, chi dao, diêu hành ella Thành lly, Hi dOng nhãn dan, Uy ban nhân dan va các doàn the chInh trj - xâ hi trên dja 
bàn thãnh phô. 

3. Ni dung và hInh thllc truyn thông phái phong phll, da dang, phll hgp vOi trmnh d dan trI ella trng nhóm dôi tuong, tirng khu vçre thành thj, nông 
thôn, rniênnlli, có trong tam trong dim; di.rac thirc hin thix&ng xuyên và lien 
tic. Vic to ehllc các hoat dng tuyên truyên phài trang tr9ng, coi trçng chat 
hrcng, dam bâo an toàn, hiêu qua, thi& thuc, tránh phô tnrorng, hlnh thOe, 
lang phi. 

II. NQI DUNG, HINH THIC TUYEN TRUYEN 
1. Ni dung tuyên truyn 



a) Tuyên truyn, ph bin Chi thj sé, 35-CT/TW và K hoach s 103-
KH/TU, qua do quán trit sâu sAc nghia cüa di hi dàng các cap tiên tOi 
Di hQi lan thr XXII Dãng b thành phô và Di hi lan thü XIII cüa Dãng; 
xác dlnh vai trô quan tr9ng cia dti hi dáng cap ca s trong qua trInh tiên tâi 
Dti hi lan thr XXII Dâng b thành phô và Di hi Ian thü XIII cüa Dàng, 
nâng cao nhân thirc và tinh than trách nhiêrn cüa rni can b, dàng viên, nhât 
là cap üy nhAm báo ye an toàn và to chirc dji hi thânh cong. 

b) Ph bin sâu rng ni dung co bàn các dr thAo vAn kin trinh dai hi 
dãng các cap vâ Di hi Ian thr XXII Dâng b thành phô; các quan diem, chü 
truGng, djnh huóng iOn nêu ti du thão các vAn kin trInh 4i hi nhix: Dir 
thão Bao cáo chInh trj; Dir thâo Báo cáo phu'ong huOng, nhim v1i phát triên 
kinh tê - xã hi 5 nArn (2020 - 2025)... gAn vOi kiêrn diem vic lành dto thi'c 
hin các nhiêm v1,i chInh tn, Diêu l Dáng, các ngh quyêt, chi thj cüa Trung 
ixcIng, nhât là kiêrn diem vic thirc hiên Nghj quyêt Trung uang 4 (khóa XII) 
"TAng cu?Yflg xây dirng chinh don Dàng, ngAn chn, day lüi sir suy thoái ye tu 
ti.thng chInh trj, do dtrc, lôi song, nhUng biêu hin "tir din biên", "t11 chuyên 
hóa" trong ni be", Chi thj so 05-CT/TW cüa B ChInh trj ye "Day mnh h9c 
tp và lam theo ti.r tu'Ong, do dirc, phong cách Ho ChI Minh"; ye phiio'ng 
hixOng dOi rnOi phuong thirc lãnh dao, nâng cao nAng lrc länh do và süc 
chiên dâu ci.'ia các to chirc dáng trong thai gian tOi. 

c) Tuyén truyn nh€thg thành tru trên CáC 1nh vrc cüa các da phuong, 
don vj, thành phô Va dat nuóc 5 nArn qua (2015 - 2020) Va kêt qua 01 nAm 
thirc hin Nghj quyêt so 43-NQ/TW cüa B ChInh trj (khOa XII) "Ye xây 
ding và phát triên thành phô Dà Nng den nAm 2030, tam nhIn den nArn 
2045"; nhung khO khAn, thách thüc phãi vu't qua trong bOi cãnh thành phô 
có nhiêu biên dng; qua tnlnh dôi rnó'i và nhüng bài h9c kinh nghim. 

d) Biu throng nhCng nhân th mOi, din hInh tiên tin cüa các th chirc dàng yà dáng viên trén tat cã các lTnh vuc cüa di song xä hi; nhQng tarn 
guong sang trong h9c tap, lam theo tu tu&ng, do dirc, phong cách HO ChI 
Minh. Tuyén truyén, cO vu các phong trào thi dua cüa các cap, các ngành, các 
dja phwing 1p thành tIch châo rnüng di hi vâ trien khai thirc hin các nghj 
quyet cüa dii hi dáng các cap, Dti hi lan thir XXII Dâng b thành phO và 
Dti hi lan thir XIII ciia Dâng; tinh cam cüa nhãn dan câ niiOc Va cong dOng 
ngii&i Vit Narn nuOc ngoài huOng ye TO quOc, ye Di hi Ian thO XXII 
Dãng b thành phO và Di hi lan thir XIII cüa Dãng. 

d) Tuyên truyn k& qua dai hi dãng các cp, Dai hi i.n thir XXII Dâng 
b thánh phO và Di hi Jan thir XIII cüa Dãng. 

e) Du tranh, phán bác các quan dirn sai trái cüa các th 1rc thu dlch 
xuyên tac, phü nhn Cuong linh, dung lOi, nhân sir cüa di hi Va nhQng 
thông tin giã, xau, dôc, bja dAt, xuyên tc trên mang xä hi, Internet; bão ye 
vQng chAc nén tang tu' tung, Cu'ong linh, thrOng lOi cüa Dáng. Phê phán tu 
tiiO'ng be phái, ciic b, gay nit doàn kt iôi b, thai d th a, thieu trách 
nhim, thiéu thirc xây dçrng Dâng; vin dng các tang lOp nhân dan tham gia 
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xây ding Dãng, xay dçrng h thng chInh trj. Dông thai, djnh hu'ng du 1un 
xà hOi  dê dam bâo dai  hi dâng các cap, Di hi lan thü XXII Dàng b thành 
phô và Di hi lan thir XIII cüa Dáng thành cong tot dçp. 

2. HInh thác tuyên truyên 

a) Tuyên truyn trên tht cã các loai hin baa chI: báo hInh, báo nói, báo 
in và báo diên tü'. 

b) Tuyên truyn trên h thng thông tin co' s: H thong truyn thanh cp 
qu.n, huyn, phu'ông, xä; 

c) Tuyên truyn trên h thng thông tin din tr: trang thông tin din tir 
cüa các Co quan, don vj trên dja bàn; mng xà hi. 

d) Tuyên truyn ming qua di ngü báo cáo viên, tuyên truyn viên co 
sa. 

d) Tuyên truyn trirc quan: pa-no, bang-rOn, c phuân, bang din ti:r,...; 
các hot dng triên lam, van hóa, van ngh. 

e) Tuyên truyn trên xu.t bàn phtrn: qua các poster, tp g.p, t6 roi... 

g) Tuyên truyn qua djch vii vin thông: gui email, tin nhn SMS... 

iii. cAc DQ'T TUYEN TRUYEN TRQNG DIEM 

1. Cong tác tuyên truyên cti hi dãng các cp 

a) Tr tháng 01/2020 dn cuéi tháng 3/2020: tuyên truyên di hi dàng b, 
chi b co sâ 

- Tuyên truyn v vai trô, vj trI cüa t chtrc Co s& dáng trong giai doan 
nii cüa cách mng Vit Narn. Các yêu câu, ni dung quan tr9ng cüa di hi 
dàng b, chi b co sf1. 

- Tuyên truyn, giáo diic truyn thng 90 näm ljch sir ye yang cüa Dãng 
Cong san Via Nam; khang djnh si1 länh dao  dung dan cüa Dâng là nhân to 
quyêt djnh mi thäng igi cüa cách mtng Vit Narn; khAng djnh niêm tr hào 
cüa can b, dàng vien và nhân dan ye Dàng Cong san Via Nam quang vinh, 
mt lông mt d chiên dâu, hy sinh vi dc l.p, tir do cüa To quôc, vi hnh 
phüc cüa nhân dan. 

- Tuyên truyn vic 1.y 9 kin gop 9 Báo cáo chInh trj trInh Dai  hi ln 
thir XXII Dàng b thành phô cüa các to chirc Co s dâng trong thành phô. 
Hixâng dan nhtthg van dé tr9ng tam can thrgc thào lu.n, gop 9 cüa can b, 
dâng viên; phát huy dan chü, t.p hcxp day dü, chInh xác và phán ánh trung 
thirc các 9 kiên dóng gop cüa can bQ, dàng viên và nhân dan. 

- Nhüng bài h9c kinh nghim v sir lành do, chi do cüa dàng b, chi b 
Co s& thai gian qua. 

- C vU, nêu gi.rong nh€ng th chirc 90 s& dàng nhiu nArn lin dat  trong 

sach vUng  manh;  biêu du'ong các tQp the, cá nhân tiêu biêu trong thrc hin 
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Chi thj so 05-CT/TW cüa BO Chfnh trj v "Dy rnanh h9c tQp và lam theo tu 
tu'âng, do dirc, phong cách I-Jo ChI Minh". 

- Tuyén truyn lct qua dai hi dãng bQ, clii bQ co sO. 
b) Tix tháng 4/2020 dn cuM tháng 7/2020: tuyên truyn dai hi dáng b 

cap qun, huyn và tuGng dixo'ng 

- Tuyên truyn v v trI, nghia dai hi dáng bô cp qun, huyên và 
tuong dung. Các yêu cãu, ni dung quan tr9ng ccia dti hi dãng b cap qun, 
huyn và tuong thrcing. 

- Tuyên truyn so kt phong trào thi dua, báo cong trithc d.i hi và phát 
dng phongtrào thi dua 1p thành tIch chào mrng Di hi lan thir XXII Dâng 
b thành phô vã Dai hOi Ian thir XIII cüa Dàng. 

- Tuyên truyn các hot dQng van hóa, vAn ngh, th dic, th thao chào 
m11ng dai hi, tto không khI phân khOi, tin tu'&ng trong Dàng và trong các 
tang lop nhãn dan trên dja bàn thành phô. 

- Tuyên truyn hot dng và kt qua dai  hQi dàng bQ cp qun, huyn và 
tuang ducng. 

2. Cong tác tu' ttrOng Va tuyên truyn Bi hi 1n tht? XXII Bang b 
thành ph 

a) TriiOc khi t chirc Dai hôi 

- Tuyên truyn nghia, Mm quan tr9ng cüa Di hi ln thr XXII Dãng 
b thành phô. 

- Viêc tháo lun, dóng gop kin v nhQ'ng nhan djnh, dánh giá tng kt, 
nhting bài h9c kinh nghirn trong vic thu'c hin Nghj quyêt Di hi Ian th 
XXI Dâng b thành phô; mc tiêu, nhiêrn vii, giài pháp cüa nhim k' Di hi 
lan thi.'r XXII Dãng b thânh phô. 

- Tuyên truyn nhüng thânh tiru trên các linh vrc cüa thành ph tr nArn 
2015 den nay, nhât là két qua thirc hin 3 ctQt phá chiên luc ye phát triên 
kinh tê - xàhi, nhirn kS' 2015 - 2020; nhüng ket qua thirc hin trên các linh 
v'rc: kinh tê - xâ hi, quôc phông - an ninh, cong tác xay di.rng Dãng va h 
thông chInh trj và phát huy quyên lam chü cüa nhãn dan; dua ra các nguyen 
nhân thành cong và các ton tai,han chê; dông thOi rut ra bài h9c kinh nghim 
trong nhirn kr 2015 - 2020. Kêtquâ thirc hin Ngh quyet so 33-NQ/TW cüa 
Bô ChInh trj (khóa IX) "Ve xay drng và phát triên thânh phô Dà NAng trong 
thai k' cong nghip hóa, hin dai boa dat nu'Oc" và Kêt lun so 75-KL/TW 
cüa B ChInh trj (khóa XI). 

- Tp trung cong tác tu tu&ng và tuyên truyn giQ vüng an ninh chInh trj, 
trât tij an toàn xâ hi, nArn vüng tInh hinh tu' tuOng, lam tot cong tác tuyên 
truyen giáo di.ic quân chiing, giái quyêt düt diem các van dé nOi cm, các 
khiêu kin ciia nhân dan ngay t?i co sO, không dé phát sinh "diem nóng", nhât 
là 0 các dja bàn phuc tap. 
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- Phát dng phong trào thi dua yêu nuó'c, chpn rnt s cong trInh tr9ng 
diem dê tp trung länh do, chi dao  day nhanh tiên d, 1p thành tIch chào 

mrng Dai  hi lan thur XXII Dâng b thành phô và Di hi lan tht'r XIII cüa 
Dâng, gàn vOi kS'  nim các ngày l iOn trong nàrn 2020. 

- Các hoat dng van hóa, van ngh, th dc, th thao chào rn11ng Di hi 
lan thü' XXII Dãng b thành phô. 

b) Trong thai gian din ra Di hi 

- T chuic t& vic tuyên truyn nhttng ni dung cong vic cüa dai  hi, tp 
hcp và phàn ánh du 1un xã hi, sir quan tarn và tInh cam cüa các tang lOp 
nhân dan huOng ye d.i hi. 

- Dua tin, phãn ánh din bin và kt qua Di hi trên các phuong tin 
thông tin dti chuing. 

- Cong b hoàn thành các cOng trInh chào rnirng Di hi; t chüc hoat 
dng chào murng thành cong cüa fi hi. 

c) Sau khi kt thüc Dai hôi 

- T churc và tuyên truyn các hott dng chào mrng thành cong Di hi. 

- T chüc thông báo nhanh kt qua Di hi. 

- Tuyên truyn sâu v các ni dung du9'c Di hi thông qua, nht là 
nhUng diem mOi, mang tInh dt phá. 

- Tin hành dçt tuyên truyên, giáo dic, h9c tp quán trit Nghj quy& Di 
hi lan thu XXII Dàng b thành phô, gàn vói tuyên truyên phong trào thi dua 
hoàn thành xuât sac chi tiêu nhiêrn vu nàm 2020. 

- Theo dOi du 1un trong can b, dàng viên và nhân dan v din bin và 
ket qua Di hi. 

III. NHIFM VTJ TRIEN KHAI 

Stt Ni dung Cliii trI Phii h9p Thbi gian 
thiic hin 

Trin khai Cong tác tuyên 
truyn v Di hi Bang các 
cap cüa thành phô Ba 
Nang, huOng tOi Di hi 
toàn qu6c lan thur XIII cüa 
Bang trên báo chi và h 
thong thông tin Co s6 

S Thông tin 
Truyn thông 

- Các cci quan 
báo chI thành 
ph; 
- Dài truyn 
thanh các qun, 
huyn, phung, 
x 

Tháng 4 
dn thári' 
12 

2 
Xây dirng chuyên trang, 
chuyên mi1c tuyên truyen 
trên báo chI 

- Các co quan 
báo chI dja 
phucng 

Tháng 4 
dn thang 
12 

Tuyên
truyn trên cng 

thông tin din ti1, trang 
- Các s&, ban, 
ngành 

Tháng 4 
dn tháng 
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- Các sâ, ban, 
ngAnh, qun, huyn, 
phumg, xA; 
- Cong Thông tin 
din tü thành phô.  

6. 

XAy dirng vA dAng tAi 
banner tuyên truyên ye Bti 
hi BAng trén các trang 
thông tin din tir 

- Trung tArn Thông 
tin Dich vu cong BA 
Nng (PS C) 

7. 
Bim bAo, di&n tin rn?ng 
x hi ye chuyen d Bti 
hi BAng 

thông tin din tCr, h thng 
Dai Truyên thanh cci sr cüa 
ca quan don vj.  

HirOng dn tuyën truyn 
tnrc quan ye Ei hi Dãng 
các cap hixOng t6i Di hi 
toàn quoc Ian thir XIII cüa 
Bang 

Tuyên truyn trirc quan v 
B?i hi BAng cAc cAp cüa 
thành phô BA Nang, hixâng 
tài B?i hi toAn quôc lAn 
thir XIII cüa BAng (tuyên 
truyên qua panno, ap-
phich, man hInh quAng cáo 
côngcông...) 

Tuyên truyn, cung cp 
thông tin ye Bai hi BAng 
qua tin nhAn din thoti, 
ming xA hi  

Tap hun cOng tác vi& tin, 
bAi tuyên truyên ye Di hOi 
BAng cho cAn b thirc hin 
biên tp trang thông tin 
diên ti:r 

Ki&n tra, rà soát thông tin 
lien quan den Dai hi BAng 
trên bAo chi và rntng xä 
hi, kjp thxi dê xuât hix6ng 
xt:r 1 khi phát hin thông 
tin sai 1ch.  
Tong kt, bAo cáo k& qua 
tuyên truyén ye Bi hi 
BAng  

10.  

11.  

Trung tArn Thông 
tin Dch vi cOng 
BA Nng (P SC) 

- Hi NhA báo 
thAnh phO. 
- Các s&, ban, 
nganh, qun, huyn, 
phiiäng, xA. 

- CAc co quan 
báo chI thAnh Tháng 12 
phô; 

- Cong an thAnh 
phô; 
- Các co' quan, 
don vj lien quan. 

Tháng 4 
den tháng 
12 

4.  

5.  

12 

Tháng 4 
nArn 2020 

Tháng 4 
den tháng 
12 

- UBND cac 
qun, huyn 

SiVän hóa vA 
The thao 

SVAn hóa vA 
The thao 

Phông Van hóa 
và Thông tin; 
Trung tArn VAn 
hóa - Thông tin 
vA The thao; 
Trung tArn VAn 
hOa - The thao 
các qun, huyn  
PhOng VAn hóa 
và Thông tin; 
Trung tArn VAn 
hóa - Thông tin 
vA The thao; 
Trung tAm VAn 
hóa - The thao 
các qun, huyn 

S& Thông tin vA 
Truyên thông 

S Thông tin và 
Truyen thông 

8. 

9. 

Tháng 4 
den thAng 
12 

ThAng 4 

Si Thông tin VA 
Truyên thông 

Sâ Thông tin vA 
Truyên thông 

Tháng 4 
den tháng 
12 

Tháng 3 
den tháng 
12 

Sâ Thông tin vã 
Truyên thông 

Sâ Thông tin và 
Truyên thông 



Le Trung Chinh 

- Các sy , ban, 
ngành, quin, 
huyn; 
- Các co' quan 
dan vi lien quan. 

IV. TO CHIYC THIC HIN 

1. D nghj Ban Tuyên giáo Thành üy thuà'ng xuyên chi do, djnh huàng, 
cung cap thông tin dê thrc hin nhirn vi tuyên truyên. 

2. S Thông tin và Truyn thông chU trI tharn rnuu UBND thành ph thrc 
hin kê hoach. 

3. Các sâ, ban, ngành, UBND các quQtn, huyn, CC ca quan báo chI thành 

phô Dà Näng và các ca quan don vj lien quan can cr Kê hoch to ChUC triên 

khai thirc hin tai  các co quan, dan vi rnInh. 

V. KINU PHI THIJ'C HIN 

CáC co' quan, don vj, dja phuong tir can di trong ngun kinh phi chi 
thu'äng xuyên närn 2020 dà dixçc UBND thành phô cap dê triên khai thrc 
hin các nhim vi duçic giao. 

VI. CHE DQ BAO CÁO 

CáC Go' quan, don vl gi:ri báo cáo kt qua thrc hicn K hoch tru'óc ngày 
30 tháng 11 nãrn 2020 và báo cáo dt xuât theo yêu câu ye S& Thông tin và 
Truyên thông Dà Näng (Tang 24, Trung tam Hành chInh thành phô, so 24, 
Trân Phü, Dà NAng) dê tong hcp trInh Uy ban nhân dan thành phô. 

Trên day là K hoch tuyên truyn di hi dàng CáC Cap tin tâi Di hi 
lan thi.'r XXII Dàng b thành phô Dà Nng và Di hi di biêu toàn quôc lan 
thir XIII cüa Dàng trên dla  bàn thânh phô Dà Näng, CáC dan vj can ci nhirn 

vit ducc phân cong triên khai thrc hin, nêu Co vng mac báo cáo Uy ban 
nhân dan thành phô Dà Nàng (qua S Thông tin và Truyên thông) de thai 

giaiquyêt./>  

No', nI:in: 
- Thuôiig trVc Thành üy Dà Nang; 
- Ban Tuyên giáo Thãnh ciy; 
- Các s, ban, ngành; 
- Cong an tliành pho; 
- UBND các qun, huyn; 
- Cáe cci quaii báo chI trên dja bàn thành pho; 
- Cong Thông till din tcr thành phô; 
- Trung tarn Thông tin Djch vii cong Dâ Nang; 
- Luu: VT,VHXH. 
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