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HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thực hiện Kế hoạch số 120-KH/HU ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ
Huyện ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng. Ban Dân vận Huyện ủy Bù Đăng xây dựng hướng dẫn tuyên
truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp như sau:
I/ Mục đích, yêu cầu.
- Tạo được sự nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; 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 XIII của Đảng vào cuộc sống.
- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần
yêu nước, ý thức 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 2015 – 2020, Nghị quyết
Đại hội XII của Đảng.
- 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, bằng nhiều hình thức phong phú,
thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội
lần thứ XIII của Đảng.
- Tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, cách làm hay,
những tấm gương điển hình, đặc biệt quan tâm việc định hướng và tổ chức tốt việc lấy
ý kiến của các tầng lớp nhân dân với các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng các
cấp, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
- Có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành động của các thế lực xấu, thù địch
lợi dụng việc góp ý kiến 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 và Đại hội XIII của Đảng.
II/ Nội dung nắm tình hình và tuyên truyền.
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1. Theo dõi nắm và tổng hợp tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các
tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng các cấp, báo cáo về Ban Dân vận để phản ánh, đề
xuất Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.
2. Làm tốt công tác tuyên truyền về các nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của
Đại hội các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động các
phong trào thi đua, cách làm hay lập thành tích chào mừng Đại hội các cấp.
3. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội xã để góp ý vào dự thảo Văn kiện và tổng hợp ý kiến của nhân dân tham gia
đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp và Văn kiện Đại hội
XIII của Đảng.
4. Chỉ đạo, hướng dẫn các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng (Hội
Đặc thù), các Tổ Dân vận thôn, ấp, khu phố làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội
Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng trong các tầng lớp
nhân dân.
Trên đây là hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Dân vận Huyện ủy đề nghị Khối Dân
vận tham mưu phối hợp thực hiện đúng theo quy định.
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