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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện  

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXI  

Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020  

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 18/9/2018 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI 

Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Tuyên giáo Thành uỷ hướng dẫn 

một số nội dung công tác tuyên truyền như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu  

1. Thông qua công tác tuyên truyền, tiếp tục nâng cao nhận thức trong 

toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố về những quan điểm, chủ trương, 

định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được trong nữa nhiệm kỳ qua nhằm 

củng cố niềm tin, tiếp tục nổ lực phấn đấu hoàn thành nghị quyết đại hội đã đề 

ra. 

2. Phát huy dân chủ, trí tuệ và tinh thần cách mạng tiến công, cổ vũ 

toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố đóng góp ý kiến vào những chủ 

trương, chính sách và giải pháp xây dựng phát triển thành phố trong thời gian 

tới. Thông qua đó, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận 

xã hội; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, đẩy mạnh các phong 

trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân; 

quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành 

phố Đà Nẵng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa 

phương, đơn vị trong năm 2018 và những năm tiếp theo. 

3. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải trang trọng, coi trọng 

chất lượng, an toàn, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng 

phí. 

II. Nội dung tuyên truyền 

1. Phổ biến Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 15/3/2018, Kế hoạch số 70-

KH/TU ngày 18/9/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy, qua đó quán triệt sâu 

sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ 
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thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm 

của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp uỷ nhằm góp phần xây dựng Đảng 

trong sạch vững mạnh. 

2. Phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản các dự thảo Đề cương báo cáo sơ 

kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; kết quả 15 năm thực hiện Nghị 

quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Kết luận số 75-

KL/TW của Bộ Chính trị; tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến và tập hợp 

đầy đủ, chính xác, phản ánh trung thực các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân vào  nội dung của các đề cương; kiểm điểm việc thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “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” gắn với thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về phương hướng đổi mới phương thức 

lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng 

trong thời gian tới. 

3. Tuyên truyền những kết quả, thành tựu trên các lĩnh vực của các địa 

phương, đơn vị, thành phố gần 3 năm qua (2015 - 2018) và kết quả 15 năm 

thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX “Về xây dựng 

và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước”; những khó khăn, thách thức phải vượt qua trong bối cảnh thành 

phố có nhiều biến động; quá trình đổi mới và những bài học kinh nghiệm. 

4. Biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức 

đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; những tấm 

gương sáng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. Tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các 

địa phương, đơn vị. 

5. Bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính 

trị lợi dụng sự kiện này xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; phê 

phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ; thái độ thờ ơ, thiếu 

trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng. 

III. Các đợt tuyên truyền 

 1. Trước khi tổ chức Hội nghị 

- Tuyên truyền hoạt động kết quả tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 

của các tổ chức đảng trên địa bàn thành phố; những bài học kinh nghiệm; 

mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ (bổ sung) của các chi, đảng bộ nhiệm kỳ 

2015 - 2020; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên 

tiến trên các lĩnh vực và trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 
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trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. 

- Tuyên truyền các nội dung cơ bản trong Đề cương sơ kết giữa nhiệm 

kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đạị hội XXI 

Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020 và 15 năm thực hiện Nghị quyết số 

33-NQ/TW của Bộ Chính trị; những kết quả thực hiện trên các lĩnh vực: kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác nội chính, công tác xây dựng chính 

quyền, mặt trận, đoàn thể và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công tác 

xây dựng Đảng; đưa ra các nguyên nhân thành công, các tồn tại, hạn chế và 

nguyên nhân; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020. Đánh giá kết quả 15 

năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX “Về xây 

dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước” và Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị. 

- Tuyên truyền các đợt sinh hoạt do các cấp uỷ đảng lãnh đạo tổ chức 

đóng góp ý kiến vào các nội dung dự thảo Báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ 

thực hiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ 

thành phố; chú trọng ý kiến đóng góp của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ 

hưu trí, trí thức, khoa học - công nghệ và các chuyên gia... 

2. Trong thời gian diễn ra Hội nghị 

- Tiếp tục tuyên truyền những thành tựu trên các lĩnh vực của thành phố 

trong 9 tháng đầu năm 2018 và từ năm 2015 đến nay, nhất là kết quả thực 

hiện 3 đột phá chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2015-2020.  

- Những ý kiến đóng góp, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối 

với dự thảo các nội dung trình tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng 

bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt những đề xuất các giải pháp, ý 

tưởng cho thành phố trong thời gian tới. 

- Các hoạt động triển khai, tổ chức hội nghị và kết quả của hội nghị. 

3. Sau khi kết thúc Hội nghị 

-  Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Hội nghị. 

- Thông báo nhanh kết quả Hội nghị. 

- Tuyên truyền sâu về các nội dung được Hội nghị thông qua, nhất là 

những điểm mới, mang tính đột phá. 

- Tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 

thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần 
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thứ XXI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020; kế hoạch triển khai thực 

hiện nghị quyết hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố. 

- Theo dõi dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về diễn biến và kết 

quả Hội nghị. 

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

IV. Tổ chức thực hiện 

- Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận ủy, huyện uỷ, đảng ủy trực 

thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị 

- xã hội thành phố tham mưu cấp ủy đảng cùng cấp về kế hoạch, nội dung chỉ 

đạo, hướng dẫn tuyên truyền hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 

XXI Đảng bộ thành phố; thông qua hội nghị báo cáo viên các cấp, tuyên 

truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các nội dung tuyên truyền 

trước, trong và sau hội nghị.  

- Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, hoạt động văn hóa - văn 

nghệ, thể dục, thể thao… tạo không khí vui tươi, phấn khởi tin tưởng trong toàn 

xã hội. 

- Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chủ động phối hợp với Ban 

Tuyên giáo Thành ủy định hướng, cung cấp thông tin về kết quả Hội nghị cho 

các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và thông tin cơ sở; tăng cường 

công tác quản lý, theo dõi và kịp thời xử lý vi phạm trong thực hiện các quy 

định pháp luật về báo chí, mạng xã hội liên quan đến thông tin, tuyên truyền 

về kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ đại hội. 

- Các cơ quan báo, đài thành phố cần có kế hoạch tuyên truyền, các 

tuyến bài viết phân tích sâu những kết quả, thành tựu trên tất cả các lĩnh vực 

của thành phố cũng như hạn chế cần rút kinh nghiệm, đồng thời có các bài 

viết đấu tranh phán bác, phê phán các quan điểm sai trái, phá hoại ảnh hưởng 

đến sự phát triển của thành phố. Tuyên truyền kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ 

gắn với tuyên truyền các chủ đề kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV/2018; 

phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân thành phố; đẩy mạnh 

tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chủ đề “Năm đẩy 

mạnh thu hút đầu tư”… góp phần tạo không khí vui tươi, tin tưởng vào sự 

thành công của hội nghị. 

+ Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng tổ chức một số tuyến bài 

tuyên truyền ngay các nội dung quan trọng trong Hội nghị (đề nghị các 

Báo chủ động mời các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu của 
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thành phố viết bài về những thành tựu, kết quả trên các lĩnh vực của thành 

phố). 

+ Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng xây dựng phóng sự tuyên 

truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết 

Đại hội lần thứ XXI  Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020 chiếu tại khai mạc 

Hội nghị; xây dựng chuyên mục, phóng sự phỏng vấn ý kiến các nhà 

nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp; ý kiến cán bộ, đảng viên, công 

chức, người lao động, nhân dân về nội dung và kết quả Hội nghị . 

- Các quận ủy, huyện uỷ, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Mặt trận và các 

đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tuyên 

truyền, góp ý các nội dung của hội nghị; tổ chức các diễn đàn thảo luận các 

vấn đề nhân dân quan tâm. 

- Tổ chức các triển lãm thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn 

hoá, văn học nghệ thuật của thành phố Đà Nẵng. 

                          

                      

Nơi nhận:                                                                             
- Thường trực Thành ủy,                                                                     

- Ban Tuyên giáo các quận ủy,  

   huyện ủy, Đ/ủy trực thuộc TU,  

- MTTQVN  và các hội, đoàn thể CT-XH TP,                                   

- Sở VH-TT, Sở TT-TT,                                                    

- Các báo, đài thành phố,                                  

- Lãnh đạo Ban và các phòng chức năng,                                                     

- Lưu VT, P.TT-BC 

 
 


