TINH UY DONG NAI
BAN TUYEN GIAO

BANG CQNG SAN VIT NAM
DdngNai, ngày tháng 12 näm 2020
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Thrc hin Huécng d.n s 160-HD/BTGTW, ngày 03/12/2020 cüa Ban
Tuyên giáo Trung uccng v tuyên truyên k' nim 75 näm Ngày Tong tuyên
cir dâu tiên bu Quc hi Vit Nam (06/01/1946-06/01/2021), Ban Tuyên
giáo Tinh üy hithng dn tuyên tmyn k' nim si.c kin ljch si:r nay vâi các ni
dung nhix sau:
I. MUC filCH, YEU CAU
1. Tuyên truyn sâu rng, lam cho can bO, dãng viên và các tng 1óp
nghTa cüa Ngày Tong
nhân dan trên dja bàn tinh nhn thtrc sâu sac
tuyén cr diâu tiôn cña Quc hi Vit Nam; ton vinh và tn an cong lao, dóng
gop to lan cüa Quc hi di vói sir nghip cách mng Vit Nam.
ye

2. Thông qua các hoat dng tuyên truyn k nim gop phân cüng cO,
Dàng, Nhà nuOc cüng nhu sir nghip
bôi dap niém tin cüa nhân dan dOi
dng viên toàn Dáng, toàn dan,
di m&i và hi nhp quc t; tip tuc c
toàn quân n lire vuçit qua khó khän, thách thire do thiên tai, bäo lü, di
djch COVID-19 gay ra, nm bat thii ci, quyt tam thirc hin thang lçii
nhim vii phát triên kinh tê-xä hôi cüa dt nuOc và cüa dja phixccng.
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3. Các hoat dng tuyên truyn cn duçic t chi.'rc hiu qua, thit thirc
vri nhiêu hInh thirc da dtng, phong phii, có si'rc lan tOa sâu rng, phát huy
tinh than dai doàn kt toàn dan tc, ra sure thi dua 1p thành tIch chào mrng
Dti hi Thi dua yêu nixâc toàn quc ltn thur X, Dai hi dai biêu toàn quc
lan thir XIII cüa Dãng cuc bAu Cu di biêu Quc hi (khóa XV), bâu
dii biêu Hi dlOng nhân dan các cap, nhim k 202 1-2026.
va

II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN
1. Tuyên truyn bi cánh, din bin và kt qua cüa Ngày Tong tuyên
cir dâu tiên bâu Que hi Vit Nam (06/01/1946-06/01/2021) nay là Quc
hi chü nghia Vit Nam; sir phát triên và lan mnh
hi nuàc Cong hôa
cüa Quôc hi Vit Nam qua các th?ri ks'.
xa
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2. Vj trI, vai trô và dóng gop to lan cüa Quc hi Vit Nam, Co quan
quyên 1irc nhà nuOc cao nhât, co quan dai biu cao nht cüa Nhân dan;
nhân mnh vic thic hin chi.rc nãng 1p pháp, quyt dljnh các vn dê quan
tM cao, si,r gn bó eh.t chë và có trách
tr9ng cüa dat nuOc và giám
Nhân dan.
nhim
Quôc
sang tao cüa Dâng di
3. Khng djnh sir lãnh dto dung
trong dôi mai to chüc và phuong thüc hoat dng cüa
hi Vit Nam; kêt
Quc hi, dáp irng yéu cu nhim vii trong giai doan mói.
sat
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4. Biu duong nhU'ng tp th& cá nhân có thành tIch xut sac trong hot
dng cüa Quôc hi; tOn vinh nhng cong lao, dóng gop cüa dai biêu Quôc
hi, Hi diông nhân dan các cap; tuyên truyên, phán ánh các hoat dng
tuyên truyên k' nim các cp, ngành theo quy dijnh cüa Dâng, Nhà nuOc;
dâu tranh phàn bác thông tin, quan diem sai trái, thu djch, chông phá Dàng,
Nhà nuOc và chia ré kh6i dai doàn kêt toàn dan tôc.
III. TO CHtC THC HIN
1. Ban Tuyên giáo Tinh üy xây dirng ni dung huang dn tuyên truyên
k nim 75 nam Ngày Tng tuyn cir du tién b.0 Quc hi Vit Nam
(06/01/1946-06/01/2021); phoi hçp vol So Thong tin va Truyen thong chi
dao, djnh huang các Co quan báo chI trong tinh thông tin, tuyên truyên
sir kiin ljch si:r; chü dng, phôi hçip nm bt tInh hInh tu tuâng, du lun xã
vic to chirc tuyên truyên, k nim din ra trén da bàn tinh.
hi
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2. Ban tuyên giáo các huyn, thành iiy, các dâng üy trirc thutc tinh,
trn T quéc và các t6 chuc chInh trj-xã hi tinh tham muu
Uy ban
cap ñy chi dao to chirc t& các hot dng tuyên truyn truâc, trong và sau
k' nim 75 näm Ngày Tng tuyên ci:r dâu tiên bâu Quôc hi Vit Nam
(06/01/1946-06/01/2021) gn vai tuyên truyên Di hci dai biêu toàn quôc
1n thu XIII cüa Dãng, cuc bu cü Quc hi (khóa XV) và bâu cir HDND
nhim kS' 2021-2026 và các ngày l lin, sr kin chInh trj quan
các
tInh hInh phông chOng djch COVIDtr9ng bang các hInh thuc phü h
19, nhu: to chirc tuyên truyn thông qua sinh hoat tai chi b Dáng, các chi
doàn, chi hi các doàn th& trên báo chI, trang thông tin din tir, các
phuong tin thông tin c dng trrc quan, thông qua di ngU báo cáo vién,
tuyên truyn viên và các tn ph.m tuyên truyén. Vn dng can b tuyén
giáo, báo cáo viên các cap tIch circ däng tài thông tin tIch crc trên mng xä
hi VCNet.vn cüa Ban Tuyên giáo Trung uong. Phôi hqp theo döi, näm bat
tInh hInh lit tuang, dir 1un xã hi, tInh hmnh an ninh trt tir tai dja phucing.
3. D ngh Sâ Thông tin và Truyên thông phii hcTp vói Ban Tuyén
sr kin Ijch
giáo Tinh üy chi dao, djnh huâng thông tin, tuyên truyên
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sir. Tang ciRing quân 1 cht chë các hoat dng thông tin, truyên thông; xü
pht nghiêm các hành vi vi phm däng tái, phát tan thông tin, quan diem
sai trái, xuyên tac v sir kin.
4. Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch chi dao cong tác tuyên truyên cô
dng trrc quan, nht là các panô, áp phIch, bang din tü, triên lam; các
hoat dng van hóa-vän ngh, the thao chào m1mg.
5. Báo Dng Nai, Dài Phát thanh-Truyn hInh Dng Nai cO tin, bài
phàn ánh các hott dng k' nim sir kin ljch si:r nay do Trung rnng và dja
phuang t chixc; tiêp tic du tranh phán bác các quan diem sai trái, thu
dch; däng tài ni dung bài vi& cüa các dng chI lãnh dto Dáng, Nhà niiOc
và các nhà nghiên cfru v sr kin ljch sir trên.
6. KInh d nghj Doàn dai biu Quc hi (khóa XIV) tinh Dng Nai
chü trI, to chüc gp mt dai biêu Quôc hi các nhim k' cüa tinh qua các
th?yi theo djnh hung cüa Ban Tuyên giáo Trung uang. Khách mñ gôm
dai din lãnh dao Dáng b, chInh quyn, Hi dng Nhân dan, Uy ban Mt
trn T quôc Vit Nam tinh Dng Nai và các t chüc chInh trj-xã hi tinh.
Thii gian to chüc tü ngày 15/12/2020 dn ngày 06/01/2021.
Trén day à hi.râng dn cong tác tuyên truyn k nim k nim 75 näm
Ngày Tong tuyên cir dâu tiên bu Quc hi Vit Nam (06/01/194606/01/2021), Ban Tuyên giáo Tinh üy d nghj các dorn vi triên khai 9wc
hin và báo cáo kêt qua ye Ban Tuyên giáo Tinh üy theo djnh k'./.
(Dcwo'ng tuyén truyn 1g' nim 75 nãm Ngày Tong tuyên th du tiên
báu Quóc h5i Vit Nam (06/01/1946-06/01/2021) dã du'çrc dàng tái trên
cong thông tin diçn t cüa Ban Tuyên giáo Tinh iy tgi dja chi
tuyengiao.dongnai.go v. vn/tuyentruyen/taiieu).

Norm nhan:
- TTTU (dê báo cáo);
- Doàn Di biêu Quôc hi tinh Bong Nai;
- SiTTvàTT;
- Si VH,TT và DL;
- BTG các huyn, thành üy;
Bang Uy trirc thuOc tinh;
- Uy ban MTTQ và các tO chirc CT-XH tinh;
- Báo DN, Dài PT-TH DN;
- Các die lành dao Ban (dé báo cáo);
- PhOng TT-TT;
- Liu PhOng HC-TH.
Bong kInh gcri:
- Ban Tuyên giáo TW (a+b), (b/c).

K/T TRUONG BAN

