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Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 27 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:      

    - Văn phòng UBND Tỉnh; 

    - Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo BR-VT, Đài PTTH Tỉnh; 

- Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú cơ quan cơ      

quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh. 

  

Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 

VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

là đợt sinh hoaṭ chính tri ̣ sâu rôṇg trong toàn Đảng , toàn dân, toàn quân, có ý nghĩa 

chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước. 

Thực hiện Hướng dẫn số 158-HD/BTGTU ngày 23/4/2020 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về hướng dân Báo chí tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Để làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành 

động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch số 76/KH-

STTTT ngày 06/11/2019 về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng với nội dung sau: 

I. NHIỆM VỤ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 

1. Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh:  

- Bám sát vào hướng dẫn tuyên truyền của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; mở 

chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội VII 

Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng; mở các diễn đàn trao đổi, thảo luận, đối 

thoại giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp nhân dân… Ưu tiên dung 

lượng, thời lượng tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các 
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cấp, Đại hội VII Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng và ý kiến đóng góp của các 

tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân; các tin, bài, phỏng vấn sâu về tinh thần đổi 

mới của đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn 

kiện Đại hội VII Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng; về hoạt động và kết quả 

đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội VII Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng. 

- Đăng thông tin công khai đường dây nóng của: 

 + Cục Báo chí: 0865.282828, email: duongdaynongbaochi@mic.gov.vn   tiếp 

nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về những hoạt 

động sai phạm và nhũng nhiễu của phóng viên các cơ quan báo chí. 

 + Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử : 0899.888.222 và 

0896.888.222; email : hotline.abei@mic.gov.vn  để tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh các hành vi, vi phạm trong lĩnh vực PTTH&TTĐT 

 + Sở Thông tin và Truyền thông: 0254.3576169, email: 

duongdaynongbaochi@baria-vungtau.gov.vn  tiếp nhận và xử lý thông tin về báo 

chí trên địa bàn tỉnh.   

2. Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin 

và Truyền thông  

Dẫn sang đường link chuyên mục Đại hội Đảng của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu 

thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội VII Đảng bộ tỉnh và Đại 

hội XIII của Đảng; đăng tải Hướng dẫn số 158-HD/BTGTU ngày 23/04/2020 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn Báo chí tuyên truyền đại hội đảng các cấp, 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng. 

3. Các sở, ban ngành: 

 - Thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng trên trang website và bản tin (nếu 

có).  

 - Vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các 

thông tin tích cực về đại hội trên các trang mạng cá nhân. 

 4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện, thành phố dẫn sang 

đường link chuyên mục Đại hội Đảng của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin, tuyên 

truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội VII Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của 

Đảng, công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng và ý kiến góp ý của các tổ chức, 

của cán bộ, đảng viên và nhân dân…. 

mailto:duongdaynongbaochi@mic.gov.vn
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- Chỉ đạo Đài truyền thanh-truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, đài 

truyền thanh các xã phường phối hợp với Ban Tuyên giáo cùng cấp trên địa bàn tổ 

chức các đợt tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên hệ thống Đài 

truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, đài truyền thanh các xã phường về Đại 

hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 5. Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú các cơ quan báo Trung 

ương trên địa bàn tỉnh 

Căn cứ kế hoạch đã đăng ký, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác 

thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII trên báo, đài của Trung ương và tỉnh.  

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN  

- Trong quý III, IV năm 2020.  

- Thời gian tuyên truyền cao điểm tập trung vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 

2020 - Thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.  

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện 

tốt các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                                      
-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy(b/c);                                                       
-GĐ và  các PGĐ Sở; 

-Lưu VT, TTBCXB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Lâm 
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