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UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 705 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 8 năm 2020

V/v tuyên truyền Đại hội
Thi đua yêu nước

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Báo Vĩnh Phúc;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc;
- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc (Hội VHNT Vĩnh Phúc);
- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin;
- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, TT và Thể thao các huyện, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại văn bản số 82HD/BTGTU, ngày 17/8/2020 về việc Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua
yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc
lần thứ X năm 2020; Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ
quan, đơn vị như sau:
1. Đối với các cơ quan tuyên truyền
- Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát
sóng phù hợp, thông tin tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc
lần thứ V, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9 năm 2020 và Đại hội Thi đua yêu
nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào quý IV năm 2020,
đến các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Nội dung tuyên truyền tập trung:
a. Từ nay đến khi diễn ra Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc
- Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen
thưởng trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu
nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X;
tuyên truyền vị trí, vai trò của thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng, công
tác chuẩn bị Đại hội, chủ đề và mục đích, ý nghĩa của Đại hội Thi đua yêu nước
tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
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- Tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các
phong trào thi đua yêu nước; chú trọng phản ánh những đổi mới của công tác thi
đua - khen thưởng của các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn
tỉnh trong 5 năm qua.
- Tôn vinh các tập thể, Chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, tiêu
biểu đại diện cho các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các dân tộc,
các tầng lớp nhân dân... đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học,
tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm qua.
- Tập trung tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc với các
nội dung: (1) Diễn biến và nội dung chính của Đại hội; các hoạt động diễn ra
trong thời gian tổ chức Đại hội; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại
Đại hội. (2) Kết quả, thành công của Đại hội; phương hướng, nhiệm vụ của
phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; các
hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.
b. Trong và sau khi diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc
- Tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội.
- Tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức Đại hội, trong
đó có hoạt động của đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc dự Đại hội.
- Giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu của Vĩnh Phúc được tôn vinh
tại Đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý của các
anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến.
- Tuyên truyền kết quả nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước và công
tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm (2015 - 2020); nhấn mạnh, làm rõ
những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong tổ chức, phát động thi đua và công tác
khen thưởng trong thời gian tới.
- Tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc
lần thứ X gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và
kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành lập thành tích chào
mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước
và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.
- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước,
nhất là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại
phía sau”; biểu dương, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phổ biến các
bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn.
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- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các hình thức tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh
Phúc lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đối với Phòng
Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Đài truyền
thanh các xã, phường, thị trấn.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các
nội dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành
phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo TU (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Thông tin và Truyền thông
Tỉnh Vĩnh Phúc
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Đào Văn Minh

