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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 21/02/2020 của Tỉnh ủy về việc 

tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng; Văn bản số 656/VHCS-TTCĐ, ngày 16/10/2020 của Cục Văn 

hóa cơ sở; Văn bản số 76-CV/BTGTU, ngày 21/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với các nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân 

dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

- Tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, từ đó 

tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự 

đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII và đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. 

- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tích cực hưởng 

ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của 

Đảng, Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu; gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

đất nước, của tỉnh diễn ra trong năm 2021. Khơi dậy và phát huy chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020 –2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu lần thứ XIIIcủa Đảng phải 

bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng của Trung ương Đảng, 
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của Tỉnh ủy; Tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết 

thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân, góp phần vào thành công của Đại hội. 

- Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo trang trọng, thiết 

thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC 

1. Tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến đường trung tâm tỉnh lỵ 

- Vị trí, hình thức tuyên truyền: 

+ Cụm cổ động tấm lớn: Cụm Tỉnh ủy, Vườn hoa Dốc Láp, Cụm Nhà thi đấu, 

Cụm Công an tỉnh, Cụm Cầu vượt, Cụm Quảng trường tỉnh 

+ Băng zôn: Đường Lý Thái Tổ, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Kim Ngọc, 

Mê Linh, Trần Phú (từ Dốc Láp đến siêu thị HC), Hợp Thịnh đến Quán Tiên, 

Nguyễn Tất Thành. 

+ Cờ hồng kỳ: Vòng xuyến Bưu điện tỉnh, Vòng xuyến Nhà thi đấu, Vòng 

xuyến Bến xe mới Khai Quang, Vòng xuyến Km số 3 

+ Cờ đuôi nheo: Đường Kim Ngọc, Lý Thái Tổ, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng. 

+ Pa nô phướn: Trục đường QL2 (Vườn hoa thành phố đến Trạm Thu phí 

Quất Lưu), đường Hai Bà Trưng, Lý Thái Tổ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Trãi. 

+ Pa nô dọc: đường Nguyễn Trãi, đường Lý Thái Tổ, đường Hai Bà Trưng 

+Cụm biểu tượng: Sở Xây dựng, Quảng trường tỉnh, Ngã tư siêu thị 

Coopmark, Ngã tư Hồ Láp, KM3 Định Trung, nút cao tốc KM6 Tam Đảo, Vòng 

Xuyến cổng chào Yên Lạc, dốc Đài truyền hình tỉnh, vòng xuyến Quất Lưu, Bưu 

điện tỉnh. 

- Thời gian: Từ ngày 30/12/2020 đến ngày 28/02/2021  

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Trung tâm Văn hóa tỉnh 

2. Tuyên truyền trên Bảng hộp bèn, biển tấm lớn  

+ Bảng hộp đèn: Trên dải phân cách đường Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng 

+ Bảng tuyên tryền tấm lớn: Ngã 5 Nhà thi đấu, Nút giao IC 4 trên tuyến 

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai 

- Thời gian: Từ ngày 10/01/2020 đến ngày 28/02/2021  

- Đơn vị tham mưu thực hiện:  Phòng Quản lý Văn hóa 

3. Trưng bày triển lãm tranh cổ động tấm lớn  

- Thời gian: Từ ngày 10/01/2021 đến ngày 28/02/2021 

- Địa điểm:  Quảng trường tỉnh 

- Nội dung: Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Hình thức: Tranh cổ động pa nô tấm lớn. 
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- Chất liệu: In bạt, hình hộp 4 mặt (kích thước 2m x 3.5m). 

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Trung tâm Văn hóa tỉnh 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí được trích từ nguồn ngân sách được giao của các đơn vị năm 2020 

- 2021 và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Văn hóa 

- Tham mưu văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực 

hiện treo băng rôn trước trụ sở cơ quan, thời gian trước, trong và sau Đại hội 

- Thực hiện tuyên truyền trên bảng hộp đèn dải phân cách, bảng tuyên 

truyền tấm lớn  

2. Trung tâm Văn hóa tỉnh 

- Thiết kế maket các cụm cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu; 

thiết kế các maket mẫu để hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thông tin- Thể thao 

các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền tại cơ sở. 

- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan, trưng bày triển lãm tranh cổ 

động tấm lớn theo nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này 

3. Các đơn vị: Văn phòng Sở, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm 

Thông tin- Xúc tiến Du lịch:  

Sưu tầm, biên tập, viết bài tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảngđăng tải trên Bản tin tuyên truyền Vĩnh Phúc, Bản tin 

Du lịch Vĩnh Phúc, các trang Website thuộc Sở 

4. Phòng Kế hoạch- Tài chính 

Có trách nhiệm bố trí kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định 

5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố 

- Căn cứ Kế hoạch này và Kế hoạch hướng dẫn của Trung tâm Văn hóa tỉnh 

xây dựng kế hoạch tuyên truyền, báo cáo UBND các huyện, thành phố thực hiện 

công tác tuyên truyền tại cơ sở. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức tuyên truyền phát thanh 

lưu động và chiếu phim trên địa bàn 

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng 

Cộng sản Việt Nam! 

2. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng! 
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3. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước! 

4. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh! 

5. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam! 

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng! 

7. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

 

Trên đây là Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng. Đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả 

tốt./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh 
- Ban Tuyên giáo TU     (B/c);            
- CPGĐ; 
- UBND các huyện, thành phố (C/đ); 
- PhòngVHTT,Trung tâm VHTTTT các huyện, tp (T/h); 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (T/h); 
- Lưu: VT, QLVH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Thị Minh Lợi 

 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-12-29T16:49:59+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Trần Thị Minh Lợi<loittm@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-12-29T16:57:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-12-29T16:57:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-12-29T16:57:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




