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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV  

trên các phương tiện thông tin đại chúng 

 

Căn cứ Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV; Kế 

hoạch số 343/KH-HĐTĐKT ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội 

thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV (gửi kèm theo). 

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ – UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước 

tỉnh Đắk Nông lần thứ IV; Quyết định số 726/QĐ – BTC ngày 26 tháng 5 năm 

2020 của Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV về 

quyết định thành lập các Tiểu Ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước 

tỉnh Đắk Nông lần thứ IV;  

Căn cứ Thông báo 26/TB – BTC ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Ban Tổ 

chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV về việc phân công nhiệm 

vụ thành viên các Tiểu Ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh 

Đắk Nông lần thứ IV;  

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông xây ban hành Kế hoạch tuyên 

truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức đối 

với cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh về vai trò, ý nghĩa to lớn của các phong 

trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh, của mỗi cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp. 

- Tuyên truyền, cổ vũ, góp phần nhân rộng kết quả, bài học của phong trào 

thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển 

hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua, trong các ngành…nhằm phát 

huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực 

để đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. 
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- Biểu dương những kết quả đã đạt được của phong trào thi đua, đồng thời 

tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, những chiến sỹ thi 

đua, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Qua đó, 

khơi dậy, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước của cả hệ thống chính trị và khối đại 

đoàn kết dân tộc, tạo động lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XI, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội thi đua 

yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước về đổi mới công tác thi đua khen thưởng; các văn bản hướng dẫn, chỉ 

đạo Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025. 

- Tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc 

phòng của tỉnh gắn với kết quả của phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, 

đơn vị của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; các công trình của các cơ quan, đơn vị chào 

mừng đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 

XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Đại hội thi đua 

yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

- Tuyên truyền kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước; công tác khen 

thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm qua; phương hướng, nhiệm vụ của phong trào 

thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 – 2025. Biểu dương, ghi 

nhận những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, kinh doanh; những người có 

công và đóng góp cho xã hội phát triển; các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực 

hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh... Bên cạnh đó, tuyên truyền về các đại hội thi đua, 

hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, ngành, các hoạt động thi đua chào mừng đại 

hội. 

- Chú trọng tuyên truyền các sáng kiến, kinh nghiệm hay, bài học quý, kinh 

nghiệm nổi bật của các chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến…để học tập, làm theo, 

nhân rộng trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, phổ biến các bài học kinh 

nghiệm được tổng kết từ thực tiễn; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, 

vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; cổ vũ phong trào học tập 

điển hình, thi đua cùng các điển hình trên địa bàn tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 
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- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai hoạt động thông 

tin, tuyên truyền về tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 

2021 – 2025. 

- Theo dõi, đôn đốc công tác thông tin tuyên truyền; tổng hợp báo cáo kết 

quả thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh 

- Chủ động tăng thời lượng, tuyên truyền đậm nét về Đại hội thi đua yêu 

nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV và các nội dung nêu tại mục II Kế hoạch này. 

- Phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh xây dựng kịch bản chi tiết và 

thực hiện Truyền hình trực tiếp Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 

2021 – 2025 trên sóng Phát thanh – Truyền hình tỉnh. 

- Thực hiện phóng sự về thành quả phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai 

đoạn 2016-2020; mở các chuyên trang, chuyên mục, đăng các tin, bài tuyên truyền 

trước, trong và sau Đại hội về các gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh 

vực; Tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến 

trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

3. Báo Đắk Nông  

- Chủ động tăng dung lượng, nội dung; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên 

truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến trên tất cả các 

lĩnh vực của đời sống xã hội và các nội dung nêu tại mục II Kế hoạch này trên ấn 

phẩm báo in, báo điện tử, chuyên mục Truyền hình Internet của đơn vị. 

- Thực hiện số báo đặc biệt tập trung tuyên truyền thành tựu tiêu biểu trong 

các phong trào thi đua yêu nước; tập trung tin, bài tuyên truyền trước, trong và sau 

Đại hội. 

4. Tạp chí Nâm Nung 

- Tăng cường dung lượng, nội dung tuyên truyền đậm nét về Đại hội thi đua 

yêu nước lần thứ IV và các nội dung nêu tại mục II Kế hoạch này trên các số tạp 

chí thời gian trước, trong và sau đại hội. 

- Trong điều kiện cho phép, tập hợp và triển khai các đăng tải những tác 

phẩm văn học, nhạc, họa, nhiếp ảnh… về chủ đề liên quan đến các phong trào thi 

đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. 

5. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể phát hành bản tin, tập san, tài liệu 

không kinh doanh; cơ quan hoạt động Trang thông tin điện tử 



 

4 

- Tăng cường đăng tải, khai thác các nội dung tuyên truyền thành tựu mọi 

mặt của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh. 

- Tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương 

người tốt, việc tốt, tạo không khí thi đua sôi nổi, chào mừng Đại hội thi đua yêu 

nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV và Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII.  

6. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch này thông 

qua hệ thống Đài Truyền thanh, các thiết chế văn hóa cơ sở. Triển khai tiếp phát, 

hướng dẫn hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp phát các nội dung tuyên truyền về mục 

đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới công 

tác thi đua khen thưởng; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước 

giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt phổ biến đến người dân địa phương về kết quả Đại 

hội thi đua yêu nước tại địa phương, công tác chuẩn bị và diễn biến Đại hội cấp 

tỉnh. 

 Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đạt kết quả. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BTG Tỉnh ủy; 

- Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh (p/h); 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh (t/h);                                 

- Các Sở, ban, ngành (Trang TTĐT, bản tin); 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VHTTTT các huyện, thành phố (t/h); 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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