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KẾ HOẠCH 
Tổ chức hoạt động tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc 

 lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV  
 

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 02/6/2021 của Tỉnh ủy về việc đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; 

Thực hiện Công văn số 1891/UBND-KGVX ngày 01/7/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc triển khai kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hoạt động tuyên truyền 

sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XV. Cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          1. Mục đích 

- Tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động 
trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; góp phần khơi dậy khát vọng 
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

- Thông qua tuyên truyền góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với 

Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá 
Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động tuyên truyền phải bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh 

ủy, định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp, 
bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

- Công tác tuyên truyền phải được thực hiện bằng hình thức phong phú, sinh 
động, toàn diện, đồng bộ, thống nhất phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, 

đơn vị; tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân. 
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II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Thời gian, nội dung tuyên truyền 

1.1. Năm 2021, tập trung tuyên truyền các nội dung 

- Kết quả, thành công Đại hội XIII của Đảng theo Đề cương thông báo 
nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam 

do Văn phòng Trung ương Đảng phát hành; dư luận tích cực của Nhân dân trong 
nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII; các hoạt động đối ngoại, ngoại 

giao của Đảng, Nhà nước. 

- Tuyên truyền, phân tích, lý giải sâu sắc về lý luận và thực tiễn của chủ 

trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước, thể hiện trong nội dung cơ bản, 
cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII; tập trung làm rõ chủ đề Đại hội, nhấn mạnh mục 

tiêu “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” các bài viết 
của đồng chí Tổng Bí thư về Đại hội Đảng XIII, về con đường đi lên Chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam; đi sâu phân tích những điểm mới, quan điểm nổi bật trong chỉ 
đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai 
đoạn 2021-2030, 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm 

kỳ Đại hội XIII của Đảng; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những 
năm tới. 

- Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được Đảng, Nhà nước 
đề ra trong năm 2021; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành để giữ vững đà 

tăng trưởng kinh tế, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, tạo niềm tin 
trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của 

Chính phủ. 

- Kết quả Hội nghị Trung ương, kỳ họp Quốc hội; trong đó khẳng định tinh 

thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao, đúng quy định của pháp luật 
trong công tác giới thiệu, bầu, phê chuẩn nhân sự một số chức danh lãnh đạo chủ 

chốt của Nhà nước, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng. 

- Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng 
của các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị khoá XII, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa 
XIII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” ở các cấp, các ngành gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
và Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Công tác tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động, kế 
hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp, các ngành; nhất là 

sự quyết tâm, sáng tạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, 
triển khai thực hiện chương trình hành động, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào 

cuộc sống gắn với tuyên truyền quá trình chuẩn bị và kết quả cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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- Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung trọng tâm Nghị quyết Đại hội, 
Chương trình hành động, các nghị quyết, kết luận, đề án thực hiện Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức 

tạp tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết, tích cực tham gia vào các 
phong trào thi đua yêu nước, đưa Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV vào thực tiễn, cuộc 
sống. 

- Kết quả và các hoạt động chào mừng thành công Cuộc bầu cử; hoạt động 
tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, kết quả kỳ họp 

của Quốc hội khoá XV và kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-
2026. 

- Những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong 
năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-

2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 
năm (2021-2030). 

- Kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng yếu thời gian qua về xây dựng Đảng, 

giữ vững bản chất cách mạng trong sáng của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; 
công tác cán bộ; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới 

mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng 
suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc 

tế... 

1.2. Năm 2022 và các năm tiếp theo, tập trung tuyên truyền  

- Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội việc thực hiện 
nghị quyết, kết luận, các đề án thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết XIII của Đảng qua từng năm 
và kết quả triển khai thực hiện; bám sát nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo của Trung 

ương và của tỉnh. 

- Biểu dương nỗ lực, sáng tạo của các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh 
nghiệp và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao động sản 
xuất, học tập và công tác ở mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội. 

- Trong quá trình tuyên truyền, thường xuyên coi trọng công tác tuyên 
truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan 

điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực theo 
phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. 

2. Hình thức tuyên truyền 

2.1. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng . 

 - Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các chủ trương, quyết sách 
lớn mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quỵết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua; kết quả triển khai chương trình hành động 
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ở các cấp, các ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh.  

 - Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở. 

 - Đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết về không khí thực hiện các mục tiêu, chỉ 
tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, 
Youtube, Gapo, Lotus, VCNET,...). 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, 
chia sẻ các thông tin tích cực về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại,... trên các trang mạng cá nhân. 

2.2. Tuyên truyền miệng 

- Tổ chức hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức xã hội nghề nghiệp... để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế 
hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức hội thảo, toạ đàm, diễn đàn khoa học để làm sâu sắc, sáng rõ hơn 
những chủ trương, quan điểm, định hướng, quyết sách lớn mà Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, nhất là 

những vấn đề mới, luận giải những vấn đề cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn. 

2.3. Tuyên truyền cổ động trực quan  

In, căng treo pano, áp phích, băng rôn tuyên truyền; bảng điện tử... về triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XV; các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động cách mạng thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 

2.4. Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền và sáng tác, quảng bá 
các tác phẩm văn học - nghệ thuật 

- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền phù hợp (đề cương tuyên 
truyền, sách, tài liệu hỏi - đáp, bản tin thông báo nội bộ,...) để tuyên truyên rộng 

rãi trong Đảng và Nhân dân. 

- Tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi 
Đảng, Bác Hồ và những thành tựu của Sơn La; qua đó cổ vũ cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm 
phân đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 

góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

2.5. Phát động các phong trào thi đua yêu nước 

Phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ 

lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh, của đất nước. Tập trung biểu dương, tôn 
vinh mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực 

của đời sống xã hội. 
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2.6. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại  

Tổ chức các hoạt động đối ngoại để thông tin, tuyên truyền về đường lối đối 

ngoại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 

III. KINH PHÍ   

1. Sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước  

2. Huy động các nguồn lực xã hội hóa khác (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Văn hóa 

- Khâu đầu mối tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động tuyên 
truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XV; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị, địa 
phương.  

- In, căng treo pano, áp phích, băng rôn tuyên truyền; bảng điện tử... về triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XV; các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động cách mạng thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Các đơn vị trực thuộc  

- Tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi 

Đảng, Bác Hồ và những thành tựu của Sơn La; qua đó cổ vũ cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm 

phân đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ 

lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh, của đất nước. Tập trung biểu dương, tôn 
vinh mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực 

của đời sống xã hội. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, 
chia sẻ các thông tin tích cực về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại,... trên các trang mạng cá nhân. 

2.1. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh 

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các phong trào thi đua yêu 

nước, chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Biên dịch tài liệu tuyên truyền 

bằng tiếng Thái, Mông, in sao gửi cơ sở 
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- Chỉ đạo Đội Tuyên truyền lưu động của tỉnh và hướng dẫn các đội Tuyên 
truyền lưu động, Chiếu bóng lưu động các huyện, thành phố thực hiện lồng ghép 

tuyên truyền tại cơ sở. 

- Tổ chức xe văn hóa thông tin tuyên truyền cổ động trên địa bàn thành phố. 

2.2. Thư viện tỉnh 

- Chuẩn bị sách, báo, các ấn phẩm phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh và 

hướng dẫn hướng dẫn Thư viện các huyện, thành phố chuẩn bị sách, báo phục vụ 
bạn đọc đến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 

- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền phù hợp (đề cương tuyên 

truyền, sách, tài liệu hỏi - đáp, bản tin thông báo nội bộ,...) để tuyên truyên rộng 
rãi. 

3. Phòng Văn hóa & Thông tin các huyện, thành phố 

Tham mưu chỉ đạo thực hiện các nội dung hoạt động tuyên truyền sau Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XV: các phong trào thi đua yêu nước; Chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền sau Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Yêu cầu các đơn vị, phòng chuyên môn liên 
quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực và 

đạt hiệu quả cao./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Phòng VH&TT các huyện, thành phố; 
- Lưu VT.QLVH (N.Hằng 20b). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

  
 

 
 

Trần Tân Phong    
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