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HựỚNG DÂN
Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập
và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

truyền điển hình tiếu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trong giai đoạn 2018 - 2020 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn
vị, địa phương trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội.
- Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, nhận thức, lòng tự
hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc anh hùng; tăng cường, củng
cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước và việc
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
- Gắn tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất
nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về
tăng cường xây dụng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, nhũng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung, ý
nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh.
- Bảo đảm tính thưòng xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả,
tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và ừong xã hội.
II. Nội dung thông tin, tuyên truyền
- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và những nội dung cơ
bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
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- Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ban, ngành, đoàn thể, các địa
phương, đơn vị về việc quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính
trị.
- Đặc biệt chú trọng tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả,
bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách H ồ Chí Minh
của cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng.
- Tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm từ mô hình mó*i, cách làm
hiệu quả qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Hằng năm, tổ chức tuyên truyền cao điểm vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch
Hồ Chí Minh (19/5), kỷ niệm Ngày Quốc khánh và ngày mất của Bác Hồ (2/9); tổ chức một
số chương trình giao luu điển hình tiêu biểu để tạo sức lan tỏa trên địa bàn. N ăm 2019, tập
trung tuyên truyền sâu, đậm, sinh động về chủ đề 50 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện di
chúc của Người.
- Phê phán nhũng nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, bệnh
thành tích trong xã hội.
n i. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc
Việt
• Nam và các tố chức đoàn thế chính trị• xã hội
•
- Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ
chức thực hiện trên địa bàn, đơn vị mình theo các nội dung nêu trong hướng dẫn.
- Có trách nhiệm cung cấp, giới thiệu các tài liệu, tư liệu về những điển hình tiêu biểu,
mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đon vị mình cho các cơ quan báo chí
truyền thông của Trung ương và địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí
tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.
- Có báo cáo đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
theo quy định.
2. Các cơ quan báo chí
- Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch cụ thể về phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu,
quảng bá các gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5), kỷ niệm ngày Quốc khánh và ngày mất của Bác Hổ (2/9) với các hình thức như tổ
chức giao lưu, tọa đàm, trao đối kinh nghiệm về nhũng mô hình mới, cách làm hiệu quả về
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối họp với các Đảng ủy, thành ủy, các ban
ngành, đoàn thể, các tổ chức hội (có thể thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để xây dựng
chưong trình tuyên truyền gương người tốt tiêu biểu của địa phương, đon vị, bảo đảm sức
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thuyết phục, tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong xã hội; mở chuyên mục riêng về chủ đề này (có
logo, hình hiệu, nhạc hiệu riêng biệt, phù họp), phát sóng trên khung giờ có đông khán, thính
giả theo dõi ít nhất 1 tuần/lần.
- Báo Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt, các cơ quan báo chí Trung ương tại địa phương,
các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức hội... tổ chức chuyên trang, chuyên mục, chuyên đ ề...
để đăng phát thường xuyên. Nội dung chưong trình cần đảm bảo chất lượng, thu hút sự quan
tâm của đông đảo công chúng và dự luận xã hội.
Căn cứ Hướng dẫn này, các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
cụ thể, chi tiết, gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước 10/4/2019. Hằng quý, 6 tháng, 1 năm có
báo cáo kết quả thực hiện gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng họp, đánh giá.
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó, nội dung
“Tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạố đức, phong cách Hồ Chí
Minh” là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của mỗi cơ quarí báo chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
đề nghị các cơ quan báo chí nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, chất lượng,
tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.
3. Cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chỉ
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội VHNT tỉnh, Hội Nhà
báo tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan báo chí đánh giá, sơ kết, rút
kinh nghiệm, bố sung nội dung đẽ tuyên truyền có hiệu quả các điến hình tiêu biếu học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 -2020.
- Phòng LLCT - LSĐ, phối họp với Phòng Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan báo chí; đề xuất khen thưỏng
những đon vị thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình đối với các đơn vị thực hiện không nghiêm
túc các nội dung nêu trong hướng dẫn; đinh kỳ báo cáo Lãnh đạo Ban theo quy định./.

Nơi nhân
- Ban Tuyên 2Ĩáo Trune ươne,
Báo cáo
- Thường trực BTGTW tại Đà Nang
- Thường trực Tình ủy
- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ,- UBM TTQVN và các tổ chức CT- XH,
- Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc,
- Đài PT -T H , Báo Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt,
- Các cơ quan thường trú, PV thường trú trên địa bàn tỉnh,
- Lưu VT, Phòng L LC T -LSĐ .

HỒ Đại Nam

