TINH U DONG THAP
BAN TUYE1N G!AO

DANG CQNG SAN VIIT NAM
Dông Tháp, ngày 04 tháng 10 nám 2021

*

S 478-C V/BTGTU
BIrth chor các su kiên nô'i bat nám 2021

Kmnh gu'i: - Các huyn us', thành u, dàng u trirc thuc Tinh us',

- Các Ca quan chuyén trách thammuu, giüp vic Tinh uST,
- Các s, ban, ngãnh Tinh,
- U ban Mt tran To quôc Vit Nam Tinh,
- Các to chirc chInh tr - xã hi Tinh,
- Các co quan KhOi Thông tin dti chüng Tinh,
- Cong Thông tin din t1r Dông Tháp.

sO iAt cHINH TINH DÔNG THAP
l.A

Chn

uS'

cO ca s& ghi nhan, dánh giá, ton vinh và
Nhm giüp Ban Thi.thng vi Tinh
tuyên truyn nhUng thành qua, s1r kin tiéu biêu nôi bt trong thirc hin nhim vi
cña toàn Dáng b sau rnt nàrn cong tác trén các Iinh vtrc chInh tr, kinh t& van
hoá, xã hi, an ninh - quc phOng,... Ban Tuyên giáo Tinh
dê ngh các don vj,
da phucing t chrc bInh chpn các sir kin ni bat cüa dja phuang, don vi trong
näm 2021 d giO'i thiêu cho Tinh birth chpn sir kin ni bat cüa Tinh näm 2021, c1i
th nhu sau:

uS'

1. Tiêu chI bInh chon các six kiên nôi bt
Các sr kin ni bat duc binh chpn phãi là nhüng sr kin dã din ra do sr lãnh
dao, chi dto cüa cp
chInh quyn da phuong hoc cüa ngành cO ãnh huOng ln
dn tInh hInh chInh tr, kinh t, van hoá, xã hi, an ninh - quc phOng,... cüa Tinh
duçc dir luan dac biêt quan tam, nht là nhirng str kin dánh dâu six phát triên mang
tInh buóc ngot, dt phá, ãnh ht.róng tIch crc, có tác dng rnanh me den sir nghip
xãy dirng, phát trin cüa dia phixcrng, ngành và cüa tinh Dông Tháp trong näm 2021.

uS',

2. Phixng pháp binh chQn các siy kiin nôi bt

cap uS',

Các
dja phuong thành 1p Hi dng d bInh ch9n các su kin ni bat
(d6i vâi US' ban Mat tran To quc Viêt Nam Tinh; các s, ban, ngành, t chic
chInh trj - xã hi Tinh, tüy diu kin có the blnh chpn thông qua tap the länh dao
don vi ma không phái thành lap Hi dng). Cong tác bInh ch9n phãi darn báo dan
chü, khách quan, minh bach, có s1rc thuyt phi.ic cao.
Sau khi binh chpn, các don vi, dja phuung thông báo kt qua, kern theo bàn
tOrn tt ni dung các sr kiën, gm: s thi.r tir, ten su kin, thai gian sir kin, torn tat
ni dung và nêu rO tác dông cüa si kin dn sir phát triên cüa dja phuong; Co xác
hoàc lãnh dao don vj, da phircrng.
nhan cüa cp

uS'
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3. Mc thôi gian blnh ch9n sy kiin nôi bt
- Mc thai gian binh chçn các sr kin ni bt ducc tInh tü ngày 01/01/2021
dn ngày 3 1/12/2021.
- Dê dam baa ni dung và thôi gian trinh Ban Thithng vi Tinh ui', dê ngh các
dan vi, da ph'txoiig gri kt qua bmnh chpn v Ban Tuyên giáo Tinh u' (qua Phèng
Tuyên truyn và Baa chI - Xuât ban; Email: phongtuyentruyendt@gmail.com; din
thoai: 02773.858921 trtthc ngày 10 tháng 11 näm 2021 d tng hap, trmnh Ban
Thuing vi Tinh u.
* Lwu j: Các sr kin nôi bt din ra trong môc thyi gian tili ngày 10/11/2021
dn ngày 3 1/12/2021, d nghj các dan vj, dja phucrng g1ri b sung ni dung v Ban
Tuyên giáo Tinh uS' (qua PhOng Tuyên truyên và Báo chi - Xut ban) trtrc ngày
31/12/2021 d tng hccp.
(Kern theo Huz5ng clan so 89-HD/BTGTUng 15/8/2014 ci'ta Ban Tuyên giáo Iinh
D ngh các dja phuang, dan v phôi hçp thirc hin.

Nai nhân:
- Thung tnrc Tinh u' (báo cáo),
- Nhu' trén (thiic iiiên),
- Ban Tuyên giáo (tuyn huân) các hun uy, thánh u'
dang uy trirc thuc Tinh u' (tham muu),
- Lãnh dao Ban,
* It
- Các phông chuyên mon cüa Ban,
44,.
- Lmi BTGTU + PhOng TT và BC-XB (NvTr).

K/T TRUONG BAN
TRUONG BAN
SAN

-

guyên Minh PhIi

,).

TINH UY DONG THAP
BAN TUYEN GIAO
*
So 89-1-ID/BTGTLJ

DANG CONG SAN VIET NAM
Cao Lãnh, ngv 15 tháng 8 näm 2014

HU'ONG DAN
bInh chçn các sy kin nôi bt nàm 2014 và nh&ng näm tiêp theo

Thçrc hin 9 kin chi dao cüa Thumg trUc 1mb üy, trong näm 2012 và
2013, Ban Tuyên giáo Tinh u9 dã hiràng dn và phôi hçp vOi các ca quan, dia
phuang có lien quan t chirc bInh chçn các sir kin nôi bt cüa Tinh trong trng
näm phic v1t cong tác tuyen truyn. Day là nhttng tu lieu quan tr9ng d cac cap
Uy, các ngành vit Ijch sü cüa dja phuong, ngành mInh trong thii gian tOi.
D vic binh chçn nhirng sir kin ni b.t trong näm 2014 và nhting nàm
tip theo cüa các co quan, don vj, dia phu'cmg di và.o nn np, Ban Tuyên giáo
Tinh Ciy hithng dn vic bmnh chçn các s'r kiên nôi b.t cii th thu sãu:
I- M1JC DICH, YEU CAU
Kjp thai ghi nhn và tuyên truyn nhüng thành tiru ni bt trên lTnh vixc
chInh tn, kinh t, van hóa, xã hôi, an ninh quc phOng... cüa các dia phucrng và
cüa Tinh trong näm 2014 và nhrng näm tiêp theo, gop phân xây dirng thuong
hiu cua tinh Dng Tháp di vâi ban be trong và ngoài nirâc. Dng thai, nhüng
sir kin nay là nhilng tu 1iu rt quan trong gip các cAp üy, các ngành thun igi
trong cong tác so, tng kt các chi thj, nghj quyt; phc vi vit van kiên Dai hi;
dc bit là vit 1ch sr cia dja phuong, cüa ngành trong th&i gian tui.
Cong tác bmnh ch9n các sir kin nôi bt phãi diigc tin hành nghiêm t(ic,
dan chü, khách quan, minh bach và có süc thuyEt phvc cao.
II- NOT DUNG, PHUONG PHAP, THOI GIAN
1- Ni dung 1ia chçn, giói thiu và bInh ch9u các s1r kiin nôi bt
Các sir kin n1 i b.t dugc binh ch9n phái là nhCrng sir kin dã din ra do sir
lãnh dao, chi dao cCia cAp üy, chmnh quyn cUa dja phi.rcing hoc cüa ngành có
ành hu&ig lan dn tmnh hmnh chmnh trj, kinh t, van hóa, xä hi, an ninh qu&
phông... duçic dix lun d.c bit quan tam, nhAt là. nhü'ng sir kin dánh dAu sir
phát trin mang tjnh buóc ngott, dot phá. ãnh huang tIch circ có tác dng manh
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me và sâu rông dn sr nghip xay dirng, phát trién cüa da phixcng, ngành và
cüa cã Tinh. Co th bmnh chQn cã nhcrng sir kin tiêu circ n6i cm nu sir kin dO
có giã tr nhu' bãi hoc kinh nghiêrn cn ducic phO biên cho qua trInh phát triên
cüa da phixang, dan vj.
2- Phu'o'ng pháp tin hành bInh chçn cäc s1r kin nii bit:
Trtrc khi bInh chçn các sir kin, các dia phuong và các ngành phãi thành
1p hi dOng tir van do Thu6ng truc cap üy hoc Tnthng ban Tuyên giáo lam
chü tjch hi dông, s Iucing, thành ph.n hôi dng do Ban Thu&ng vi1 cap iiy,
lanh dao ngành quyt diinh. Cong tác binh chon các s1r kin nôi b.t phái cong
bang, dan chü, khách quan, minh bach và có sirc thuyt phiic cao.
Sau khi có kt qua bInh chon các sir kiên ni bat, các dja phuang, dan vj
báo cáo torn tat tirng sir kin (ten su kiên, tOni tt ni dung và thôi gian cüa sir
kin), có xac nhn cüa Ban Thuing vçi huyn üy và tuung throng hoac t.p the
lãnh dao ngành và gui v Ban Tuyên giáo TinE ui'. Trong dO, ghi chü rO sr kin
nào là cüa da phuang, dan vj minh, si7r kin nào d ngh bInh chpn cap tinh.
3- Thôi gian bInh chn các sr kin nôi bt
Thi gian bInh chon các su kin ni bt cüa cap huyn (tuang duang) và
các ngành Tinh duac t ch(rc vào tháng 10 hang nãm. Sau khi binh chpn, các
dan vj, dia phixcrng báo cáo k& qua b&ng van ban ye Ban Tuyên giáo Tinh u'
(qua PhOng Tuyên truyn) tnrâc ngày 15/11 d Ban tang hcip và t chirc blnh
chn các sr kin nôi bt câpTinh.
III- TO CHTSC THC HIEN
1- Ban Tuyên giáo Tinh u: Tham mutt Ban ThuOng vii Tinh üy thành
!p hi dng bmnh chn các si.r kin ni bitt cüa Tinh; t chirc hop hi dong và
cong b kM qua binh chqn trên các phuang tin thông tin dai chiitng.
2- Các so', ban, ngành, Mat trn To quOc Vit Nam Tinh Va các doàn
th chInh tn - xã hôi Tinh tO chic bInh chon các sir kiên nôi bt cüa nãm 2014
và nhü'ng näm tip theo cüa ngành, ca quan, dan vi rnInh; tuyên truyên ni dung
cac sir kiên nOi bat du'cic bInh chon cüa co quan rnInh và cüa Tinh sãu rng trong
can b, doàn viên, hôi viên và nhân dan.
3- Ban Tuyên giáo (Tuyên huân) các huyn, thi, thành, dãng uy triyc
thuôc Tinh u tham mixu cp ur t chirc bInh chpn và cOng b6 các sr kin ni
bttrong nãm 2014 và nh&ng näm tip theo ciiia dja phu'ang, dan v mInh.
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LLrU trr các tLr lieu, hiên vat ye các sir kin nôi b.t duc bInh chQn cua
tüng nám phiic vii cong tác so, thng k& các chi thj, nghj quyt; phvc v viét Van
kin Dai hi Va 1ch sir cUa da phiicing, dan vj mInh trong thii gian t&i.
4- Các co' quan Khi thông tin di chtIng: to chirc tuyên truyên các sir
kin nôi bt ct.ia các ca quail, dan vi, dja phLrang vâ ciia Tinh dé quãng bá
thuo'ng hiu dia phiiang Dông Tháp trong và ngoài nrc.
E nghj các co quan, dan v, da phuang triên khai th1rc hin tot Hrn9ng
dan nay.

KIT TRIJ NG BAN
PHO TRI5ONG BAN

Nai nhân:
- Thuông tnrc Tinh u,
- BTG Trung wing (2 noi), [ báo
- Vi,i Tuyên truyên — BTGTW,1 cáo
- Lãnh dao Ban,
J
- Các huyn, thj, thành, dáng Uy TTTU,
- BTG (TH) các huyn, thi, thánh,
dang u trrc thuc Tinh u,
- Các sâ, ban, nganh Tinh,
- UBMTTQ Va các doán the CT-XH Tinh
- Các Ca quan khôi Thông tin di chüng
- Liru VP, PTT.

(dã ks')
thuc
hiên

Kiêu The Lam

