
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 

 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  

phong cách Hồ Chí Minh  

  

 

               Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, 

thị xã, thành phố. 

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU ngày 29/10/2020 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền, giáo 

dục lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương năm 2021, Sở Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan 

trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 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 Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng.  

- Lồng ghép tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền các phong trào thi đua, hoạt 

động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành, nhất là: Kỷ 

niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 

05/6/2021); 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam (28/01/1941 - 28/01/2021); 75 năm Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh 

(18/10/1946 - 18/10/2021); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021); kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các 

đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và 

cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa. 

- Tuyên truyền các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội Đảng cùng cấp; những nội dung cơ 

bản, mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
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- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của 

sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, 

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

của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu 

tinh hoa văn hóa của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

chống các quan điểm sai trái, thù địch. 

- Biểu dương các cán bộ, đảng viên gương mẫu; cách làm hay và sáng 

tạo, gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, mô hình 

triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. 

- Phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

của địa phương, đơn vị, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị, thu hút sự quan tâm của nhân dân, tạo 

không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan 

trọng của đất nước trong năm 2021; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND các huyện, TX, TP (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (H, 02). 

 

 

 

 

 

 

 Phạm Duy Lộc 
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