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công tác tuyên truyền quý 1 năm 2017 

 

  

Quý 1 năm 2017, có những ngày lễ kỷ niệm của đất nước và các sự kiện lịch 

sử quan trọng: 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 

3/2/2017) và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu; 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư 

Trường Chinh (9/2/1907 – 9/2/2017) và một số ngày kỷ niệm khác; Ban Tuyên 

giáo Quận ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, 

bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần 

đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những 

thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. 

2. Gắn tuyên truyền những ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện lịch sử quan 

trọng trong quý 1 năm 2017 của đất nước với tuyên truyền thành tựu đạt được qua 

30 năm đổi mới; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 

năm 2016, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2017; Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa 

dạng, phù hợp, kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những hoạt động cụ thể, thiết 

thực, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện lịch sử quan trọng 

1.1. Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 

– 3/2/2017) 

- Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn 

của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 87 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và 

bài học kinh nghiệm của Đảng, lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong 

công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Khẳng định Đảng cầm quyền, 

lãnh đạo Nhà nước và xã hội theo Hiến pháp và pháp luật. 
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- Kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc 

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 87 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; về Cương 

lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng. 

- Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với 

sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, 

đồng thời gắn với biểu dương, phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình 

tiên tiến của tổ chức đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong tổ chức. 

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đây lùi suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-Ct/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố; Nghị 

quyết XI của Đảng bộ Quận 1; Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; kết 

quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2016, nhiệm vụ 

giải pháp trọng tâm năm 2017.  

- Nêu bật những kết quả đã đạt được của quận và cơ sở trong việc thực hiện 

những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực 

chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là kết quả 01 năm thực hiện 

Nghị quyết đại hội đảng các cấp. 

- Kết hợp tuyên truyền gắn giải thích rõ những quan điểm phát triển, tư 

tưởng chỉ đạo và định hướng mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp chủ yếu thực hiện 

nghị quyết, kết luận, chỉ thị của đảng bộ các cấp năm 2017. 

- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân 

những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, các cán bộ cách mạng lão thành, những 

người và gia đình có công. 

- Phê phán, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phản 

động của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội đối với vai trò lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

1.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907 – 

9/2/2017) 

- Tôn vinh, khẳng định công lao và những đóng góp to lớn của tổng Bí thư 

Trường Chinh – Người học trò xuất sắc, người đồng chí tin cậy của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất trong những bước ngoặt của cách mạng.  

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và 

nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp, nêu cao tấm gương sáng ngời về đạo đức 

cách mạng, chí công vô tư củaTổng Bí thư Trường Chinh. 

- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng 

Bí thư Trường Chinh phải đảm bảo trang trọng, chu đáo, thiết thực và có tính giáo 

dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí; gắn với việc thực hiện các 
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phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân vượt qua 

khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 

năm 2017. 

2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp 

luật của Nhà nước 

- Tuyên truyền Nghị quyết số16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Nghị quyết hội 

nghị lần thứ 8 ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X về kết quả công tác xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2016; nhiệm vụ và giải 

pháp năm 2017; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội thành phố, 

quận năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 để tạo khí thế thi đua sôi 

nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế. 

3. Tuyên truyền các sự kiện, chuyên đề 

- Công tác thông tin đối ngoại, biển, đảo Việt Nam; kết quả phân giới cắm 

mốc năm 2016. 

- Tuyên truyền về kết quả chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân 

dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

- Thực hiện Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh”. 

- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

-  An toàn giao thông năm 2017. 

- Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020. 

- Tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, nhân tố tích cực trong 

phong trào thi đua yêu nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy cơ sở đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể quận xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các 

sự kiện quan trọng trong quý 1/2017; kết hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 khóa XII với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận động nhân dân tham 

gia thực hiện tốt các phong trào “Thực hành tiết kiệm”, “Thành phố chung sức xây 

dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm thiết thực tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày 

đầu năm. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa có chương trình, kế 

hoạch cụ thể tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan 

trọng trong quý 1/2017. 

3. Bản tin quận, Trang tin điện tử của Đảng bộ quận tăng cường tuyên 

truyền, trong đó đi sâu vào kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của 
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Đảng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống ở cơ sở nhân những 

ngày kỷ niệm trong quý 1/2017. 

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm 

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm 

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta 

4. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim 

chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam 

5. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, 

thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 

6. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 1 đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

7. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 1 quyết tâm thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII 

8.  Quận 1 đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017 

9. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) 

10. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (1/3/1907 – 

1/3/2017) 

Trên đây là nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền và các hoạt động kỷ 

niệm trong quý 1 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Quận ủy. Cấp ủy các cơ sở đảng, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc 

Đảng bộ quận 1 xây dựng kế hoạch tuyên truyền, sớm triển khai thực hiện và 

thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo 

Quận ủy. 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Phòng Tuyên truyền BTGTU; 

- Thường trực Quận ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể    

chính trị xã hội quận; 

- Phòng Văn hóa thông tin quận 1; Trung tâm Văn hóa 

quận 1; Bản tin Quận 1; 

- Các cơ sở đảng trực thuộc; 

- Lưu Ban Tuyên giáo Quận ủy. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lê Hương 

 

 


