
 

 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 
              Số 238 -CV/TU 
V/v đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện 

chính trị lớn và gương người tốt,  

việc tốt, điển hình tiên tiến 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 31 tháng 5 năm 2016 

  

 

 

 

 
 

                Kính gửi: - Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và  

   các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

    - Các sở, ban, ngành; 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 

Thực hiện Công văn số 367-CV/BTGTW, ngày 29/4/2016 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và 

gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu 

các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, 

các sở, ban, ngành, địa phương, triển khai thực hiện tốt các công việc sau đây: 

1- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về việc học tập, quán 

triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 kết 

hợp với tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình 

tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; trong đó, chú ý nhấn mạnh giá trị, 

ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng Hồ Chí 

Minh về xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.  

2- Tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên 

tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, 

nhất là công tác xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua trên các địa bàn 

khu phố, thôn (bản) theo Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 16/4/2013 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; chú ý việc bồi 

dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến ở địa phương, đơn vị.  

 3- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-

CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá 

nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo 

không khí tin tưởng, phấn khởi để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

4- Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền; xây dựng chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng thỏa đáng 

để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhất là những tập 
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thể, cá nhân điển hình tiên tiến qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh. Chú trọng nâng cao chất lượng, tính thuyết phục, hấp dẫn các tin, bài, 

phóng sự góp phần cổ vũ, động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia các 

phong trào thi đua yêu nước ở từng địa bàn, cơ sở.  

5- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo các cấp chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan tăng cường công tác 

phối hợp triển khai phát động các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động văn 

hóa văn nghệ, cổ động trực quan; kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo 

chí những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua 

yêu nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, điển 

hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước nhằm cổ vũ, động viên các 

tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. 

6- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 

tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển 

khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền vận động; phát động và triển khai 

đến ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư các phong trào thi đua gắn với 

phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, "xây dựng 

nông thôn mới", thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.  

7- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động phong trào thi đua; những tập thể, cá 

nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với 

việc thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng 

Đảng hiện nay” nhằm tạo không khí phấn khởi, khơi dậy phong trào thi đua yêu 

nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội lần 

thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII vào cuộc sống.  

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này 

và tổng hợp, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung 

ương theo quy định./.  

Nơi nhận:                        T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Như trên;                        PHÓ BÍ THƯ  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cáo);   

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (báo cáo);     

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.            (đã ký, đóng dấu) 

 

 

  Huỳnh Thanh Cảnh   


