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Trong tháng 9, 10/2020, Ban Điều hành Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ lên 

kế hoạch định hướng tin, bài đăng Cổng thông tin như sau: 

1. Kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng 

bộ và chính quyền tỉnh nhà, như: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tuyên truyền việc triển 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” gắn với thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền các nội dung kỳ họp 

Quốc hội lần thứ 9 và Hội đồng nhân dân tỉnh.  

2. Các nội dung thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ 

Chính trị về “Xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; 

Chương trình hành động số 69-CTr/TU, ngày 03/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về “Thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát 

triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

3. Kết quả, các điểm sáng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, người lao động, 

các doanh nghiệp, nhà sản xuất trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 

năm 2020 và quý III, quý IV năm 2020. 

4. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động hướng đến đại hội đảng bộ các cấp, 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng (Tin, bài diễn biến đại hội đảng các cấp, gương sáng đảng viên, cấp 

ủy tiêu biểu,…) 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa 

Thiên Huế lần thứ V năm 2020. 
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6. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8) và Quốc khánh 02/9; 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9); 65 năm 

Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9)... 

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu giúp 

việc Tỉnh ủy: Tuyên giáo (01/8), Tổ chức (14/10), Dân vận (15/10), Văn phòng 

Cấp ủy (18/10). 72 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra (16/10). 

7. Tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại, biển, đảo, phân giới cắm mốc 

và quản lý biên giới năm 2020. 

8. Định hướng, thông tin chính xác, kịp thời về tình hình diễn biến của dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra và công tác phòng, chống 

dịch trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài những nội dung chính như trên, Cộng tác viên tiếp tục gửi tin, bài liên 

quan đến hoạt động của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy địa 

phương và những nội dung phù hợp khác. 

 

 

                        BAN ĐIỀU HÀNH CỔNG THÔNG TIN 


