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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 80 năm thành 

lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940 - 2020) 

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940 - 

2020) và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975-10/3/2020); Kế hoạch số 

127-KH/TU, ngày 23/8/2019 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về tổ chức đại hội đảng bộ các 

cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 11/02/2020 của Tỉnh 

ủy Đắk Lắk về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế 

hoạch số 149-KH/TU ngày 11/02/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về tuyên truyền, kỷ 

niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; Công văn số 

1201/UBND-KGVX ngày 18/02/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc 

triển khai Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 11/02/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk, 

          Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch tuyên truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền sâu rộng trên Cổng thông tin điện tử của ngành GDĐT, các 

phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, sinh 

viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và 

những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng 

các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng; góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động 

trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị 

quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng vào cuộc sống. 

2. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh 

thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

3. Thông qua tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII, Đại hội XIII của Đảng góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của 

nhân dân đối với Đảng, với chế độ; đồng thời làm cho nhân dân các nước trên thế 
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giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng và các chủ 

trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội 

XIII, nhất là chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong quá 

trình hội nhập quốc tế. 

4. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cần phải bảo đảm đúng 

sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng, bằng nhiều hình thức 

phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; tập trung 

tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, 

những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong 

việc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và phấn đấu hoàn 

thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020. 

5. Công tác tuyên truyền đặc biệt quan tâm việc định hướng và tổ chức tốt 

việc lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại 

hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của 

Đảng. Cảnh giác và ngăn chặn kịp thời các hành động của các thế lực thù địch lợi 

dụng việc góp ý kiến để đề xuất, tán phát các thông tin, quan điểm thù địch, sai 

trái, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết đấu 

tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản 

động và các phần tử xấu đối với đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.    

6. Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên 

tại Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020) để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân 

hiểu thêm về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; nhận thức đầy đủ, 

sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 

Việt Nam 90 năm qua.  

7. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm khơi dậy và bồi đắp niềm tin, 

niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động 

viên cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và nhân dân quyết 

tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, 

thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại 

hội đảng các cấp.  

8. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với 

nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, 

thi đua lập nhiều thành tích mới góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk 

ngày càng phát triển về KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Về tuyên truyền đại hội đảng các cấp; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Nội dung tuyên truyền được chia thành ba đợt cao điểm gồm: 
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1.1. Đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đảng các cấp tiến 

tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (cuối tháng 10/2020), tập trung tuyên 

truyền: 

- Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

- Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 23/8/2019 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về tổ chức 

đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và việc tổ chức triển khai thực hiện 

tại cơ sở; 

- Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 11/02/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về tuyên 

truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

- Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh về Đại hội chi bọ, đại hội đảng bộ tiến tới đại hội đại biểu 

khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025;  

- Hướng dẫn số 01-HD/ĐUS ngày 10/2/2020 của Đảng ủy Sở Giáo dục và 

Đào tạo về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2020-2022; 

- Kế hoạch số 02-KH/DUS ngày  06/3/2020 Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào 

tạo về Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở GD ĐT nhiệm kỳ 2020-2022; 

- Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk lần 

thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Kết quả đại hội đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ 

Đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra 

đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

- Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 

2015 - 2020 của các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; 

- Tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân điển hình trong “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các thành tựu, kết quả nổi 

bật trong phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn; 

- Tình cảm và những mong muốn của cán bộ, đảng viên, người lao động và 

học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh gửi đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

1.2. Đợt 2: Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến trước ngày 

khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền: 

- Các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 
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- Việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cán bộ, 

đảng viên vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; 

- Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 thực hiện đường lối đổi mới, 

kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 

- Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy 

chế bầu cử trong Đảng, tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XIII); 

- Các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua 

yêu nước các cấp; Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh; những tổ chức đảng, đảng 

viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII 

của Đảng; 

- Ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và 

những tình cảm, mong muốn của cán bộ, đảng viên, người lao động và học sinh – 

sinh viên trên địa bàn tỉnh hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng. 

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền: 

+ Tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng; 

+ Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; 

+ Các hoạt động của Đại hội; 

+ Các văn kiện trình Đại hội; 

+ Các tham luận, các quyết định của Đại hội; 

+ Quy chế bầu cử trong Đảng; 

+ Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, 

Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương… 

1.3. Đợt 3: Ngay sau kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng, tập trung tuyên truyền: 

- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại thủ 

đô Hà Nội và trên địa bàn tỉnh; 

- Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XIII của Đảng; 

- Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 

- Việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 

- Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng 

thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 

- Dư luận tích cực của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về kết quả Đại 

hội XIII của Đảng. 

          2. Về tuyên truyền lịch sử vẻ vang 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1940 - 2020)  

2.1. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị cho các thế hệ cán bộ, đảng 

viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng 

bộ tỉnh trong 80 năm qua; tuyên truyền vai trò, ý nghĩa về sự ra đời của Đảng bộ 

tỉnh và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột lịch sử và những thành tựu to lớn mà 
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Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh 

giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

2.2. Tuyên truyền, phản ánh các phong trào thi đua chào mừng 80 năm thành 

lập Đảng bộ tỉnh và kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh 

Đắk  Lắk trong toàn bộ hệ thống chính trị; 

2.3. Tuyên truyền về việc phát động, kết quả Cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm 

lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong toàn tỉnh nhằm khẳng định vai trò 

lịch sử của Đảng bộ tỉnh trong cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm và trong công 

cuộc xây dựng, phát triển của tỉnh trong tình hình mới; 

 2.4. Tuyên truyền lịch sử ra đời, thành lập Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền 

những thành tựu về KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn dưới sự 

lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh;  

2.5. Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên 

địa bàn tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở GDĐT và Ban Truyền thông Sở GDĐT 

- Căn cứ vào Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 11/02/2020 của Tỉnh ủy Đắk 

Lắk về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng kế 

hoạch tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền trong toàn 

ngành GDĐT. 

- Mở chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của ngành tuyên truyền đại hội 

đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; 

- Đưa tin kịp thời và cập nhật các thông tin liên quan về đại hội đảng các 

cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng; 

- Tuyên truyền, phản ánh, đăng tải thông tin về các hoạt động liên quan đến 

kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1940 - 2020). 

- Tiếp tục quan tâm phản ánh tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đảng 

các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của các cấp, các 

đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; các phong trào thi đua yêu 

nước, các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến 

trên các lĩnh vực hoạt động; phản ánh tình cảm, mong muốn của các tầng lớp nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk hướng về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, về Đại hội XIII của Đảng. 

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền theo nhiệm vụ cụ thể của phòng 

chuyên môn;  
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- Chủ động viết tin, bài, cung cấp thông tin, hình ảnh … về các hoạt động 

tuyên truyền của phòng chuyên môn để Ban Truyền thông đăng tải lên Cổng thông 

tin điện tử của ngành. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở 

giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền. 

3. Các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền tại địa phương, đơn vị về Đại 

hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

- Đăng tải kịp thời, chính xác thông tin về Đại hội Đảng các cấp, tuyên 

truyền về kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, nhất là tuyên truyền tổ chức đại 

hội đảng cấp cơ sở lên Cổng/ Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung thông tin, hình ảnh 

trước khi đưa lên Cổng/ Trang thông tin điện tử). 

- Phân công cán bộ, giáo viên thực hiện công tác truyền thông cung cấp 

thông tin, hình ảnh hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 80 năm 

thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk gửi về Ban Truyền thông Sở GDĐT. 

- Ngày 23 hàng tháng, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo số liệu – theo mẫu 

gửi kèm, về Văn phòng Sở GDĐT về số 08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn 

Ma Thuột, File mềm gửi vào địa chỉ qua OMS hoặc Emal: 

truyenthong.sodaklak@gmail.com  để theo dõi, tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; 80 năm  thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940 – 2020) của Sở Giáo dục và 

Đào tạo./.  

Nơi nhận:  
- Văn phòng Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- ĐUK các CQ-DN tỉnh (để báo cáo) 

- Sở TTTT (để báo cáo); 

- Ban Thường vụ ĐUS (để chỉ đạo) 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng CMNV (để thực hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện); 

- Các Phòng GD&ĐT (để thực hiện);; 

- Lưu: VT, VP.  

   GIÁM ĐỐC 
    

        

 

 

 

    Phạm Đăng Khoa 
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