TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ
BAN TUYỂN GIÁO

Đ Ả N G C Ộ N G SẢN V IỆ T N A M
Quảng Trị, ngày tháng 3 năm 2019
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Số 'T7-- HD/BTGTU

HƯỚNG DẪN
tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày lập lạỉ tỉnh Quảng Trị
(01/7/1989 - 01/7/2019)
Thực hiện Kết luận số 153-KL/TU, ngày 07/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh
»
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sau:
I. MỤC ĐÍCH, YỀƯ CẦU
- Thông qua các hoạt động kỷ niệm để quảng bá sâu rộng hom về mảnh đất và
con người Quảng Trị, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khơi
dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về sự kiện chính trị đặc
biệt quan trọng - Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989) và những thành tựu đạt được
sau 30 năm tái lập. Đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm, định vị rõ hơn tiềm năng,
thế mạnh và khó khăn, thách thức của tỉnh để xác định những định hướng lớn, công
việc trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.
- Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương, đơn vị trong công tác
tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và hành động trong
cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê
hương, tự hào về những thành tựu nổi bật qua chặng đường 30 năm lập lại tỉnh nhằm
cũng cố niềm tin cửa cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng,
sự điều hành, quản lý của các cấp chính quyền.
- Các hoạt động tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh cần tổ chức
sâu rộng trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, nhất là
ở cơ sờ. Nội dung tuyên truyền cần bám sát vào kế hoạch kỷ niệm của tỉnh và Đề
cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh do Ban Tuyền giáo Tỉnh uỷ biên
soạn. Hĩnh thức tuyên truyền phong phú, thiết thực, phù họp với địa phương, đơn vị
mình. Gắn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh với tuyên truyền, kỷ niệm
các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng ừong năm 2019.
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:
- Nêu bật những thành tựu đạt được, những đổi thay trên quê hương Quảng Trị
sau 30 năm lập lại tỉnh. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, năng động, sáng tạo của
Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cũng như công lao đóng góp to lớn của quân và dân trong
tỉnh; sự giúp đỡ của Trung ương, các tỉnh bạn và bạn bè quốc tế trong sự nghiệp xây
dựng và phát triển quê hương Quảng Trị.
- Ca ngợi những truyền thống quý báu của mảnh đất và con người Quảng Trị,
giáo dục tinh thần yêu quê hương, đất nước, tăng cường đoàn kết vượt qua khỏ khăn,
thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng
Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thử XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; gắn
với thực hiện chủ đề năm 2019 “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển”.
- Tuyên truyền những định hướng lớn, công việc trọng tâm; tiềm năng thế mạnh
phát triển kinh tể - xã hội của tỉnh; xác định những khó khăn, quyết tâm vượt qua
thách thức nhằm xây dựng quê hương Quảng Trị tiến nhanh, tiến mạnh trong công
cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.
- Nêu gương những tập thể, cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong sự
nghiệp xây dựng Quảng Trị 30 năm qua. Từ đó, phát huy những nhân tố tích cực, cổ
vũ sự sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác, góp phần xây dựng quê
hương Quảng Trị ngày càng giàu mạnh.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM:
1.
Tổ chức tuyên truyền miệng, ứên báo chí, trang thông tin điện tử, tài liệu
tuyên truyền, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào
quần chúng ở cơ sở.
- Tổ chức tuyên truyền miệng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân: Các huyên,
thị, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể các cấp
tổ chức hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị - xã hội thường kỳ
để tuyên truyền, quán hiệt theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm do Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy biên soạn, phát hành.
- Tổ chức tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin của các sở, ban, ngành, địa
phương theo hướng dẫn, định hướng thông tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Tổ chức tuyên truyền thông qua việc biên soạn, phát hành tập sách ảnh
“Quảng Trị - 30 năm đổi mới và phát triển ” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối
hợp Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và các đơn vị liên quan thực
hiện.
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- Tổ chức Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp Đường 9 Xanh và Liên
hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Trị - năm 2019 với chủ đề “Quảng Trị - Khúc
hát tự hào ” và Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Quảng Trị yêu thương ”.
- Tổ chức tuyên truyền tại Giải đua thuyền vô địch toàn quốc năm 2019; Hội
chợ Thương mại và Du lịch Quảng Trị năm 2019...
2. Tổ chức dâng hương tưởng nhớ công lao các anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền
bối cách mạng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9; Thành c ổ
Quảng Trị, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch
Hãn.
3. Thăm, tặng quà, tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ, người có công
với cách mạng, các gia đình chính sách.
4. Gặp mặt 30 gương mặt, tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị và một số nhà đầu tư,
doanh nghiệp tiêu biểu với chủ đề “Đ i lên cùng Quảng T rị”.
5. Tuyên truyền về các hoạt động khởi công, khánh thành các công trình, phần
việc tiêu biểu trong năm 2019 (theo Kế hoạch số 1196/KH-UBND ngày 25/3/2019
của UBND tỉnh).
IV. TỎ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trự c thuộc
- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ và Tuyên huấn các Đảng uỷ
trực thuộc tham mưu xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các nội dung tuyên truyền kỷ
niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh phù họp với tình hình địa phương, đơn vị; nội dung
tuyên truyền theo từng thời gian với các hình thức phù họp; các hoạt động thông tin,
cổ động ở từng địa phương, đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
- Tổ chức đồng bộ các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh;
chú ý tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân đặc biệt đối với những vùng
sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong
cán bộ và quần chúng Nhân dân lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 30 năm
Ngày lập lại tỉnh.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
- Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng
Trị (01/7/1989 - 01/7/2019Ì; biên soạn, phát hành về tận cơ sở đề cương tuyên truyền
kỷ niệm.
- Chủ trĩ, phối họp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các
cơ quan liên quan thường xuyên kiểm ưa, định hướng kịp thời báo chí thông tin, tuyên
truyền và các hoạt động cổ động trực quan.
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- Chỉ đạo công tác tuyên truyền thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo
viên, tuyên truyền viên.
3. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
- Phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ
động trực quan. Xây dựng mới các cụm pa nô, áp phích; hướng dẫn và tổ chức treo
băng cờ, khẩu hiệu ở những điểm văn hoá trung tâm và đường phố chính.
- Chủ trì và phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động văn hoá,
văn nghệ chào mừng ngày kỷ niệm.
- Xây dựng các chương trình, nội dung tập trung đưa thông tin về cơ sở, tạo
được không khí sôi nổi, phấn khởi và quyết tâm cao trong mọi tầng lớp Nhân dân
hướng về kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh.
4. Sở Thông tin & Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ
đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đưa tin, bài tuyên truyền kịp thời, đúng định
hướng chính trị, tư tưởng về ngày kỷ niệm; tăng cường tuyên truyền, phát hiện và
biểu dương những điển hình, nhân tố mới. Quản lý chặt chẽ các hoạt động báo chí,
xuất bản, không để lọt các ấn phẩm có thông tin trái chiều gây dư luận xấu trong xã
hội.
5. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh
- Chuẩn bị tốt các kế hoạch, nội dung tuyên truyền cụ thể; tăng thời lượng tin
bài, chuyên mục liên quan đến sự kiện 30 năm lập lại tỉnh; xây dựng một số tác phẩm
báo chí như phim tài liệu, phóng sự, số chuyên đề, diễn đàn, phỏng vấn...đi sâu vào
những thành tựu đạt được sau 30 năm lập lại tỉnh.
- Đài PT-TH tỉnh tỉnh chủ động xây dựng các phóng sự chuyên đề, chuyên mục
hưởng về ngày kỷ niệm. Xây dựng 01 bộ phim phóng sự 30 năm xây dựng, phát triển
tỉnh Quảng Trị để tuyên truyền trên Đài Truyền hình Trung ương, địa phương; xây
dựng các phim tài liệu về truyền thống lịch sử 30 năm lập lại tỉnh để phát sóng vào
dịp kỷ niệm; xây dựng hình ảnh minh họa trên nền led tại lễ kỷ niệm. Tổ chức phát
thanh, truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh và Chương trinh
nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm; Lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật chuyên
nghiệp Đường 9 Xanh... Kết nối, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình của các tỉnh
bạn để sản xuất, tiếp sóng chương trình liên quan đến hoạt động kỷ niệm; đưa phóng sự 30
năm, các tin bài về Quảng Trị lên sóng VTV1.
- Báo Quảng Tộ xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về ngày kỷ niệm;
Phát động cuộc thi báo chí “Quảng Trị - 30 năm đổi mới và phát triển ra số Báo đặc biệt
chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh với hình thức và nội dung phong phú, chất
lượng.
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- Tạp chí Cửa Việt phát hành số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại
tỉnh.
- Các cơ quan báo chí Trung ương và các cơ quan, phóng viên thường trú trên
địa bàn tỉnh chủ động bám sát các hoạt động để kịp thời tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin đại chúng.
6. Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị
- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân, nhất
là giới văn nghệ sỹ, trí thức sáng tác và quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học,
nghệ thuật hướng về ngày kỷ niệm.
- Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các chi hội, hội viên tăng cường hoạt
động thông tin, tuyên truyền về ngày kỷ niệm với nhiều hĩnh thức sinh động, sáng tạo,
hấp dẫn.
IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 30 năm tỉnh Quảng Trị được lập lại (01/7/1989 01/7/2019)!
2. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh!
3. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
X II!
4. Quyết tâm thực hiện thẳng lợi Nghị quyết Đ ại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
lần thứ X V I!
5. Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng quê hương Quảng Trị
ngày càng giàu đẹp, văn minh!
6. Đ ảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
8. Chủ tịch Hồ Chỉ Minh v ĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chủng taỉ
Nơi nhân:
- Vụ Tuyên truyền- BTG TW (b/c),
- Thường trực Ban TGTW tại Đà Nằng (b/c),
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c),
- Các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc,
- BTG các huyện, thị uỷ, thành uỷ
và TH các Đảng uỷ trực thuộc,
- Các cơ quan khối TT-VH,
- Mặt trận TQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh,
- Lãnh đạo Ban, các phòng thuộc Ban,
- LưuVT.

