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TỈNH ỦY BÌNH DƢƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

* 

Số 42 -KH/TU 

Bình Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

     

KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm tỉnh Bình Dƣơng xây dựng và phát triển 

(01/01/1997 - 01/01/2022) 

------ 

 

Nhằm tổ chức cao điểm tuyên truyền đặc biệt về Bình Dương nhân kỷ niệm 

25 năm Ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2022), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây 

dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mở đợt cao điểm tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp Nhân dân trong Tỉnh nỗ lực khắc phục khó khăn do ảnh hưởng 

bởi đại dịch Covid-19, tích cực tham gia các phong trào thi đua, học tập, lao 

động, sản xuất nhanh chóng phục hồi kinh tế, ổn định cuộc sống Nhân dân, 

góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của Tỉnh năm 2022, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, xây dựng 

Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. 

2. Tiếp tục khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bình 

Dương đã đạt được từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (1986) và nhất 

là từ khi tái lập Tỉnh (1997) đến nay trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, 

văn hoá - xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị; 

giới thiệu và quảng bá hình ảnh Bình Dương với bạn bè trong và ngoài nước 

nhằm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm được thực hiện một cách đậm nét, 

thường xuyên, liên tục, đa dạng về nội dung, hình thức, thiết thực, hiệu quả; 

phát huy tối đa việc tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng trong và 

ngoài Tỉnh, mạng xã hội nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn; gắn tuyên truyền kỷ niệm với tuyên truyền việc triển khai thực 

hiện các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các 

cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như các chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với công tác chăm lo cho gia 

đình chính sách, an sinh xã hội, đón mừng năm mới Dương lịch và Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần - 2022, tạo không khí phấn khởi, thi đua triển khai thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Tỉnh, đất nước trong năm 2022. 
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II. NỘI DUNG 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Bối cảnh, tình hình khi tái lập tỉnh Bình Dương.  

- Những chủ trương, giải pháp của Tỉnh đã đề ra nhằm phát huy thuận lợi, 

khắc phục khó khăn tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội sau ngày tái lập. 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ VI (1997-2000) và những thành 

tựu nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VI, tạo tiền 

đề quan trọng cho thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa cho 

những giai đoạn sau. 

- Tỉnh Bình Dương tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng đô thị Bình Dương hiện đại, 

văn minh, giàu đẹp (2001 - 2021). 

- Những thành tựu nổi bật của tỉnh Bình Dương trong 25 năm xây dựng và phát 

triển. 

- Định hướng phát triển của tỉnh Bình Dương đến năm 2025, 2030 và 2045. 

- Phản ánh các hoạt động Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương tại 

các địa phương, đơn vị trong Tỉnh. 

2. Hình thức tuyên truyền 

2.1. Tổ chức Lễ Kỷ niệm Bình Dương 25 năm phát triển (01/01/1997-

01/01/2022):  

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam Tỉnh sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm Bình Dương 25 năm phát triển (có kế 

hoạch riêng). 

2.2. Tổ chức Hội thảo khoa học:  

Tỉnh ủy phối hợp Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học nhân dịp kỷ 

niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương (01/01/1997 - 01/01/2022) với chủ đề: 

“Tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4  thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” (có kế 

hoạch riêng). 

2.3. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ 

thuật, báo chí về thành tựu của tỉnh Bình Dương qua 25 năm xây dựng và phát triển. 

2.4. Tuyên truyền đậm nét trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và 

ngoài Tỉnh, trang thông tin điện tử, các trang, nhóm mạng xã hội của các sở, ban, 

ngành, địa phương; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và lồng ghép vào nội 

dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội. 
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2.5. Tổ chức treo panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động, xe thông tin 

lưu động, chiếu phim tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh sau 

25 năm tái lập; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao chào 

mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập Tỉnh gắn với các hoạt động chào mừng năm 

mới Dương lịch 2022. 

3. Thời gian tuyên truyền: 

Mở đợt cao điểm tuyên truyền trực quan, đậm nét trên phương tiện thông tin 

đại chúng trong và ngoài Tỉnh từ nay đến hết quý I/2022. Riêng các cuộc thi, hội 

thi tìm hiểu, sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về những 

thành tựu của tỉnh Bình Dương qua 25 năm xây dựng và phát triển thực hiện đến 

hết năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh chỉ đạo: 

1.1. Sở Thông tin và Truyền thông: hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; theo dõi, kiểm tra, xử lý kịp thời 

các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc 

các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những thành tựu 

của nước ta, của tỉnh Bình Dương trong phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và hội 

nhập quốc tế. 

1.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thông 

tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể 

thao, triển lãm, … chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập Tỉnh; tăng cường rà 

soát thay thế các pa-nô, áp phích, khẩu hiệu, tranh cổ động tuyên truyền không 

đảm bảo mỹ quan và phù hợp về mặt nội dung; tuyên truyền và vận động các tổ 

chức, hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày Tết Dương lịch theo quy định.  

1.3. Sở Tài chính: hướng dẫn các cơ quan đơn vị liên quan lập dự toán và 

tham mưu cấp có thẩm quyền cấp kinh phí đảm bảo thực hiện các hoạt động tuyên 

truyền theo kế hoạch. 

2. Đảng Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội Tỉnh, Ban Thƣờng vụ Tỉnh Đoàn 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm Bình Dương 25 năm phát 

triển gắn với kế hoạch tuyên truyền thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh 

năm 2022, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, an sinh xã hội, đón mừng 

năm mới Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022; đẩy mạnh phong 

trào thi đua yêu nước, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế; động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên vượt qua khó khăn, 

ra sức thi đua lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện có hiệu quả 
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các nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm 2022. Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động 

tuyên truyền kỷ niệm bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; vận động cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đăng tải, chia 

sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,…). 

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn: chủ trì, phối hợp phát động và tổ chức Cuộc thi tìm 

hiểu về những thành tựu của tỉnh Bình Dương qua 25 năm xây dựng và phát triển bằng 

các hình thức phong phú, phù hợp để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên, học 

sinh, sinh viên tham gia. 

3. Các cơ quan báo chí trong và ngoài Tỉnh:  

- Các cơ quan báo chí của Tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, mở 

chuyên trang, chuyên mục triển khai tin, bài, phóng sự … tuyên truyền thường 

xuyên, đậm nét, nhất là trong đợt cao điểm để thông tin, tuyên truyền, giới thiệu 

về thành tựu phát triển của Bình Dương sau 25 năm tái lập đến đông đảo cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đưa tin kịp thời, đậm nét về các hoạt động kỷ 

niệm; truyền hình và phát thanh trực tiếp một số hoạt động kỷ niệm nổi bật theo 

chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh; tổ chức các hình thức thi tìm hiểu về thành tựu 

của Bình Dương qua 25 năm xây dựng và phát triển trên báo, đài. Đài phát thanh 

và Truyền hình Bình Dương chủ trì, phối hợp các các cơ quan, đơn vị, địa phương 

xây dựng phim tài liệu về tỉnh Bình Dương sau 25 xây dựng và phát triển để phục 

vụ công tác tuyên truyền.  

- Đề nghị các cơ quan báo chí ngoài Tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với các 

cơ quan báo chí và các ngành chức năng của Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về những 

thành tựu của tỉnh Bình Dương qua 25 năm xây dựng và phát triển, cũng như thông 

tin, tuyên truyền về những hoạt động kỷ niệm và tích hưởng ứng, tham gia cuộc thi 

sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề về những thành tựu của tỉnh 

Bình Dương qua 25 năm xây dựng và phát triển. 

4. Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật Tỉnh: 

Có kế hoạch phát động phong trào, động viên, tạo điều kiện cho đội ngũ nhà 

báo, văn nghệ sĩ tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm 

báo chí, văn học, nghệ thuật chủ đề về những thành tựu của tỉnh Bình Dương qua 

25 năm xây dựng và phát triển; đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp với Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các cuộc thi đạt kết quả tốt. 

5. Văn phòng Tỉnh ủy: phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo kinh phí thực hiện các hoạt động 

tuyên truyền theo kế hoạch. 

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  
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- Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

chỉ đạo xây dựng, thẩm định kế hoạch tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong 

Tỉnh; đồng thời, làm đầu mối phối hợp tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí 

ngoài Tỉnh. 

- Biên soạn Đề cương tuyên truyền, biên tập nội dung tuyên truyền đưa vào 

các tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành, các hội nghị do 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.  

- Chỉ đạo, định hướng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên 

dư luận xã hội tổ chức lồng gh p tuyên truyền kỷ niệm Bình Dương 25 năm phát 

triển đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Theo dõi công tác 

tuyên truyền của các ngành, địa phương, đơn vị và nắm bắt những vấn đề nẩy sinh 

về tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân 

dân trong Tỉnh về các hoạt động kỷ niệm.  

- Chủ trì, phối hợp tham mưu Tỉnh ủy chuẩn bị chu đáo và tổ chức thật tốt 

Hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập Tỉnh theo kế hoạch. Chủ 

trì phối hợp với Hội Nhà Báo, Hội Văn học - Nghệ thuật Tỉnh tham mưu Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học 

học, nghệ thuật về những thành tựu của tỉnh Bình Dương qua 25 năm xây dựng và 

phát triển. 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ theo kế hoạch này; tổng hợp tình hình, định kỳ hàng tuần, hàng tháng 

báo cáo kết quả, thỉnh thị ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. 

7. Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy  

Chỉ đạo tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên 

truyền công tác chăm lo cho gia đình chính sách, an sinh xã hội, chào mừng năm 

mới Dương Lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thực hiện nhiệm vụ chính trị và 

công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị. Vận động cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và Nhân dân 

tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về những thành tựu của tỉnh Bình Dương qua 

25 năm xây dựng và phát triển do Tỉnh tổ chức; đồng thời, tăng cường đăng tải, 

chia sẻ thông tin tuyên truyền liên quan đến các hoạt động kỷ niệm trên các trang, nhóm 

mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,…). Nắm bắt diễn biến tình hình tư 

tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong quá trình diễn ra hoạt 

động kỷ niệm, kịp thời định hướng dư luận và xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy 

cảm ngay từ cơ sở. 
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IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Bình Dương 25 năm xây dựng, phát triển và hội nhập! 

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương 

(01/01/1997 - 01/01/2021)! 

3. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương ra sức thi đua lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập Tỉnh (01/01/1997 - 

01/01/2022)! 

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! 

5. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương quyết tâm thực hiện 

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

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Dương quyết tâm phấn đấu xây 

dựng Tỉnh nhà phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện 

đại. 

 

Nơi nhận: 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,  

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,   
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của 

Tỉnh ủy,  

- Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh, 
- Các cơ quan thông tấn báo chí, 

- Hội Nhà báo, Hội VHNT Tỉnh, 

- Lưu VPTU, Phương. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

  
Nguyễn Hoàng Thao 
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