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Số 193-KH/HU

KẾ HOẠCH
tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(03/02/1930 – 03/02/2020), gắn với kỷ niệm 72 năm ngày thành lập 
Đảng bộ huyện và mừng Xuân Canh Tý 2020

-----

Thực hiện Kế hoạch số 169-KH/TU, ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020,  Ban Thường vụ
Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng
và mừng Xuân như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Hoạt động kỷ niệm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân
nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt
Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng suốt
chặng đường cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua; là dịp để đảng viên, cán bộ,
và Nhân dân trong huyện ôn lại truyền thống hào hùng qua những chặng đường
đấu tranh cách mạng. Từ đó mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân luôn tự hào, tin
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất, tích cực tham
gia các phong trào hành động cách mạng, hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế-xã hội
ở từng xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị.

-  Khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công
cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm
cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách
thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội
đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

- Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức ngay trong tháng 01/2020 với hình
thức phong phú, đa dạng phù hợp tình hình thực tế; tổ chức các hoạt động cấp
huyện và cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, đồng
thời triển khai ngay công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ
2020 – 2025; nội dung và hình thức hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức thật
nghiêm túc, trang trọng mang tính giáo dục cao trên tinh thần vui tươi phấn khởi,
tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

II/ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM.

1. Đối với cấp huyện.



2

1.1. Tổ chức buổi sinh hoạt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, mừng
Xuân Canh Tý 2020. Tại buổi gặp mặt trao huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi
Đảng dịp 03/02/2020.

- Thời gian tổ chức: trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

- Cơ quan tham mưu: Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp UBND
huyện và các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về thành
phần, nội dung, hình thức tổ chức buổi gặp mặt.

1.2. Các hoạt động tuyên truyền trực quan:

- UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện
bổ sung thêm tư liệu bộ phim tài liệu “Đảng bộ Hàm Thuận 70 năm xây dựng,
trưởng thành và phát triển (1947- 2017)” để phục vụ công tác tuyên truyền trên địa
bàn huyện và gửi phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Rà soát các cụm pano tuyên truyền hiện có phục vụ cho hoạt động tuyên
truyền mừng Đảng, mừng xuân.

1.3. Tổ chức thăm hỏi các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng, mẹ Việt Nam
anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.

Giao UBND huyện chủ trì đề xuất về đối tượng và tổ chức các đoàn thăm
hỏi.

1.4. Phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân
dân trên địa bàn tham gia cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam do tỉnh
phát động.

Mặt trận, đoàn thể cấp huyện và cấp ủy cơ sở triển khai phổ biến nội dung,
thể lệ cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng
ứng, tham gia.

1.5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực năm 2020;
trước mắt, xác định những công trình, phần việc để phấn đấu thi đua lập thành tích
chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng.

Mỗi cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị chọn một hoặc vài công trình, phần việc
thi đua thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân, phát động và tổ chức thực hiện ở cơ
quan, đơn vị. Sau khi xác định công trình phần việc, chậm nhất ngày 03/01/2020
báo cáo cho Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy); các công
trình phần việc đăng ký phải hoàn thành trong tháng 02/2020 và báo cáo kết quả
cho Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

1.6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các phong trào văn hóa, văn
nghệ, thể dục – thể thao của địa phương chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành
lập Đảng gắn với mừng Xuân Canh Tý 2020.
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Thời gian tổ chức các hoạt  động tuyên truyền, kỷ niệm bắt đầu từ ngày
30/12/2019 cho đến hết tháng 02/2020; cao điểm trong tháng 01 và tháng 02/2020.
Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy  (qua Ban Tuyên giáo
Huyện ủy) trước ngày 02/3/2020.

2. Đối với cấp cơ sở.

- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm mừng Đảng, mừng Xuân trong toàn thể cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và cốt cán ở cơ sở theo tài
liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2020 gắn với đăng ký và thực
hiện các công trình, phần việc cụ thể, mang ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm
90 năm ngày thành lập Đảng tại cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.

- Phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia
cuộc thi tìm hiểu về Đảng do tỉnh phát động.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp
huyện.

- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam trong hệ thống tổ chức mình; vận động đoàn viên, hội viên tham gia viết bài
thi tìm hiểu về Đảng và hăng hái thi đua, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu
nước trong hệ thống tổ chức mình.

- Từng đoàn thể tổ chức các chương trình, hoạt động riêng theo hướng dẫn
tổ chức cấp tỉnh thật thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Căn cứ kế hoạch này, Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận và các tổ chức
chính trị - xã hội và cấp ủy cơ sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý 2020; đồng
thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; báo cáo kết quả cho Ban
Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 02/3/2020.

Nơi nhận:        T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,                            BÍ THƯ 
- Thường trực HĐND, UBND huyện,
- Mặt trận, các đoàn thể huyện,
- Các đơn vị tuyên truyền huyện,
- Các cấp uỷ cơ sở,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. TRANG-50 Hồng Thanh Nam
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