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KẾ HOẠCH
tổ chức, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 91 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)
và mừng Xuân Tân Sửu 2021
----Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 07/01/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU, ngày 11/01/2021 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác tổ chức, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 91 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và mừng
Xuân Tân Sửu năm 2021, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ban
hành Kế hoạch như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản
Việt Nam, của Đảng bộ Hà Tĩnh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố
quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; củng cố, nâng cao niềm tin của
cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành
của Nhà nước; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
và các quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương, của tỉnh… Qua đó
tăng cường đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ
vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
2. Nâng cao lòng tự hào về Đảng, Bác Hồ, về sự đổi mới của quê hương, đất
nước; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng trong Đảng bộ và
Nhân dân. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các mục tiêu mà
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.
3. Các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân cần được tổ chức với
hình thức, nội dung đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, tạo dấu ấn sâu sắc, có sức
thuyết phục, lan tỏa sâu rộng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện
cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh
phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
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II. Nội dung, hình thức tuyên truyền và các hoạt động cụ thể
1. Nội dung tuyên truyền, kỷ niệm
- Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nêu bật
những mốc son chói lọi của Đảng qua 91 năm thành lập, xây dựng và trưởng
thành; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của
Đảng. Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm
quyền và sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập
quốc tế. Nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay,
(đề cương gửi kèm và đăng tải trên Website Đảng bộ Khối).
- Tuyên truyền những kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực hiện các
nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, các
tổ chức đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn
với việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các quy định về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ
quan, đơn vị.
- Nêu bật những thành tựu của đất nước qua 35 năm đổi mới; kết quả thực
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trên các lĩnh vực, kế hoạch năm
2021 và những năm tiếp theo. Tuyên truyền về các dự án trọng điểm, về xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước... Các gương
điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong xây dựng Đảng, học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lao động, công tác, sản xuất,
kinh doanh...
- Kết hợp tuyên truyền hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 với
việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XVI, Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết.
- Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của
dân tộc Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh; đồng thời phê phán những tệ nạn xã hội,
những hoạt động phô trương, hình thức, lãng phí…; đấu tranh với những tư tưởng
bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách
nhiệm, thiếu ý thức trong xây dựng Đảng; phản bác các thông tin, quan điểm sai
trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, xây dựng Đảng, tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
2. Hình thức tổ chức
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng 91 năm Ngày thành lập
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Đảng, mừng Xuân Tân Sửu; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của người
lao động, người có công với Đảng, với cách mạng, các hoạt động “Đền ơn đáp
nghĩa”. Kịp thời động viên cán bộ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp
Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn…
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện
tử, các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên
truyền cổ động trực quan.
- Chủ động mở các chuyên trang, chuyên mục, có các bài viết đặc biệt mừng
Đảng, mừng Xuân trên bản tin, trang thông tin điện tử các cơ quan, doanh
nghiệp…; phản ánh kịp thời các hoạt động vui Tết, đón Xuân; tuyên truyền, biểu
dương gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường các bài viết
đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là các thông tin xấu, độc
trên Internet, mạng xã hội. Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông,
phòng, chống cháy nổ, cấm buôn bán, tàng trữ, đốt các loại pháo nổ; công tác đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…
- Đội ngũ báo cáo viên, phụ trách tuyên giáo các cơ quan, đơn vị tiếp tục cung
cấp và định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sự thống
nhất đồng thuận, đoàn kết nội bộ. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt
đầy đủ các thông tin, dư luận liên quan tới hoạt động vui Tết, đón Xuân trên ở các
cơ quan, đơn vị, kịp thời phản ánh về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.
- Các đoàn thể khối chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo các nội dung đã
hướng dẫn để thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên; chỉ đạo việc
đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân trên trang
website, mạng xã hội của đơn vị quản lý; chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tuyên
truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
trên các trang mạng xã hội cá nhân (Facebook, Zalo, Youtube…).
- Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu
hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình
thức, lãng phí. Thời gian thực hiện từ ngày 21/01/2021 đến hết ngày 21/02/2021(có
nội dung kèm theo)
3. Các hoạt động cụ thể
- Tổ chức sinh hoạt Đảng, đoàn thể trong kỳ sinh hoạt tháng 02/2021 chuyên
đề về xây dựng Đảng (theo đề cương gửi kèm), đồng thời liên hệ về kết quả thực
hiện nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp để
xây dựng Đảng trong năm 2021.
- Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị,
công tác xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2021.
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- Tùy tình hình cụ thể, các cấp ủy tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt qua các
thời kỳ; tổ chức gặp mặt, tri ân người có công với Đảng, với cách mạng; hội nghị
gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và người lao động có công
lao, đóng góp tiêu biểu đối với công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua yêu
nước, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại
hội đảng các cấp.
- Tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các địa chỉ đỏ; nói chuyện
truyền thống; thăm hỏi, động viên, tặng quà, chúc Tết các gia đình, đối tượng
chính sách, có công, hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Tết vì người nghèo, các hoạt
động văn hoá - văn nghệ, tạo nhiều sân chơi bổ ích với tinh thần vui tươi, lành
mạnh, an toàn, tiết kiệm …
- Trao Huy hiệu Đảng, kết nạp đảng viên mới nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày
thành lập Đảng (03/02/2021).
- Tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, khuôn viên cơ quan; treo
cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng, cờ vui và khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở cơ
quan và đơn vị.
*Lưu ý: Các hoạt động nêu trên cần phải được tiến hành đảm bảo các biện
pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung
ương, của tỉnh.
III. Tổ chức thực hiện
1. Các ban Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối
Ban Tuyên giáo theo dõi, đôn đốc công tác tuyên truyền, kỷ niệm; chỉ đạo,
hướng dẫn các đơn vị cơ sở, các tổ chức đoàn thể khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề
theo đề cương đảm bảo chất lượng, thiết thực hiện quả. Tổng hợp báo cáo Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy theo yêu cầu.
Văn phòng Đảng ủy Khối, tham mưu Ban Thường vụ tổ chức thăm hỏi, tặng
quà các gia đình có công với cách mạng, các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh
binh, các đối tượng chính sách xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở, các đoàn thể ra
quân hưởng ứng Tết trồng cây đầu xuân Tân Sửu. Phối hợp với các ban xây dựng
Đảng, các đoàn thể tham mưu các điều kiện để tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.
Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, hướng dẫn trao Huy hiệu Đảng, kết nạp đảng
viên mới nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/2021).
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, tăng cường giám sát việc thực hiện các quy
định của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 91 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà
Tĩnh và Mừng xuân Tân Sửu 2021.
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2. Các tổ chức đoàn thể Khối
Các đoàn thể Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với
lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và
tinh thần cho đoàn viên, hội viên trong dịp Tết Nguyên đán. Tổ chức các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chương trình Tết vì người nghèo, thăm hỏi động
viên, tặng quà các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, học sinh nghèo
vượt khó...
3. Các tổ chức cơ sở đảng, căn cứ Kế hoạch để triển khai thực hiện phù hợp
với đặc điểm của cơ quan, doanh nghiệp.
Đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể Khối triển khai thực hiện, quá trình
tổ chức các hoạt động gửi các tin, bài, ảnh về Ban biên tập Trang thông tin Đảng
bộ khối qua địa chỉ Tranducthuan@hatinh.dcs.vn; kết thúc hoạt động báo cáo kết
quả về Đảng ủy Khối trước ngày 18/02/2021 qua Ban Tuyên giáo.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TU, (để b/c)
- Ban Thường vụ ĐUK, (chỉ đạo)
- Các tổ chức đoàn thể Khối,
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở,
- BBT Website Đảng bộ Khối, (để đăng tải)
- Lưu VP, BTG Đảng ủy Khối.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)

Nguyễn Trọng Vân

