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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền quý II năm 2020 và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 13/4/2020 của Tỉnh ủy Nam Định
về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2020); Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU ngày 26/3/2020 của
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 30-HD/BTGĐUK ngày 31/3/2020 của
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công tác tuyên truyền quý II
năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tuyên truyền
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nước và của
tỉnh quý I/2020, các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2020; tuyên truyền kỷ
niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong quý II năm 2020 để cán bộ, đảng viên,
cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nhận thức đầy đủ và xây dựng kế
hoạch chủ động triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân
công của cơ quan, đơn vị mình.
2. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
nhân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ
tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính
và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu
quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3. Thông qua tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm, góp phần
củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua
yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
4. Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm cần đa dạng,
phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày
lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, tạo nên không khí phấn
khởi thi đua trong toàn ngành.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nước và
của tỉnh quý I năm 2020, các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2020
- Tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được của tỉnh trong việc thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
của tỉnh trong quý I năm 2020.
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- Quý II năm 2020, tuyên truyền toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trọng tâm của tỉnh, tập trung các nhiệm vụ và giải pháp trọng yếu.
(Nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn số 30-HD/BTGĐUK ngày
31/3/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh)
2. Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
(07/5/1954-07/5/2020)…
Nội dung tuyên truyền được cụ thể hóa trong Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày
24/4/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890-19/5/2020)
- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ
tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp
cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân
quốc tế.
- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam
và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ
tịch Hồ Chí Minh.
- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích,
làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới,
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác
những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp
cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ
Chí Minh.
- Nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của
đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận
dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất
nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm
2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh” theo Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 24/4/2020
của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và
con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân và
các hoạt động kỷ niệm sự kiện diễn ra ở tỉnh, ở ngành.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Các hoạt động chung trong tuyên truyền quý II năm 2020
- Xây dựng cụm cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động tại
trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; chỉnh trang cơ quan, đơn vị xanh, sạch,
đẹp; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn chào mừng tại cơ quan, đơn vị.
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- Đăng tải các bài viết, phóng sự tuyên truyền về thành tựu của Đảng, đất
nước, của tỉnh, của ngành, những điển hình, nhân tố mới trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Cổng thông tin điện tử của
Sở, các trang thông tin điện tử của các đơn vị trong ngành và Bản tin Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định.
- Phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; tuyên
truyền qua các hội nghị giao ban tháng… để thông tin, tuyên truyền về các nội
dung kỷ niệm.
- Tổ chức các hoạt động triển lãm hoặc trưng bày chuyên đề tại bảo tàng,
thư viện, trung tâm văn hóa...; biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân; chiếu
phim tuyên truyền; tổ chức các hoạt động thể thao từ tỉnh đến cơ sở tạo khí thế
sôi nổi trong nhân dân; tổ chức tọa đàm, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền
thống…
2. Đối với các tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) cấp tỉnh:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công tổ chức thực hiện các hoạt
động tuyên truyền, kỷ niệm cấp tỉnh, cụ thể như sau:
- Hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, phát thanh cơ sở
về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó
trọng tâm là tuyên truyền trên băng rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử.
- Tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ vào dịp 19/5/2020 với tinh
thần hướng về cơ sở; tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, chào mừng kỷ
niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), dịp
19/5/2020.
- Tổ chức triển lãm hình ảnh ngoài trời với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh
sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” tại tiền sảnh Nhà Văn hóa 3-2.
Thời gian tổ chức tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm sự kiện trong
tháng 5/2020, cao điểm vào dịp 19/5/2020.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
- Căn cứ Kế hoạch này và Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 24/4/2020 của Ban
Thường vụ Đảng ủy Sở về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch
sử quan trọng trong năm 2020; căn cứ tình hình thực tế trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19 và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị để lựa chọn các
hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng
trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành theo đề
cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo
sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
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- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch (qua Văn phòng) trước ngày 30/6/2020 để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy,
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo quy định.
2. Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm
- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền bằng
băng rôn, pa nô, áp phích, cụm cổ động...
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm hình ảnh ngoài
trời với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”
tại tiền sảnh Nhà Văn hóa 3-2.
- Chủ trì, tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 130
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), vào dịp 19/5/2020.
- Tổ chức chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động đợt phim kỷ niệm 130
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).
3. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống
- Tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân với tinh thần hướng về cơ sở.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm biểu diễn chương
trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh.
4. Bảo tàng tỉnh
Chỉnh lý, bổ sung triển lãm chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm của Bác với Đảng bộ và nhân dân Nam Định”
đã khai mạc năm 2019 phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch của Sở, thường
xuyên theo dõi, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của
Sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh để lựa chọn hoạt động, triển khai và tổ
chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế./.
Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Tỉnh ủy Nam Định;
(để b/c)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo ĐUK;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Các phòng quản lý nhà nước;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Lưu: VT.
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