
 
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

   SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số     /KH-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Phước, ngày      tháng   năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng;  

chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên  

tỉnh Bình Phước năm 2020 

 
 

Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND 

tỉnh phê duyệt Đề án “Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, 

pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020”; 

Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai 

thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2020. Sở Thông tin 

và Truyền thông xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước cho thanh niên: Đảm bảo hàng năm có 100% thanh niên trong lực lượng 

vũ trang, thanh niên là công chức, viên chức, thanh niên học sinh, sinh viên và 

70% thanh niên nông thôn, đô thị, công nhân được học Nghị quyết của các cấp 

ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập, 

việc làm của thanh niên. 

Nâng cao nhận thức để đoàn viên thanh niên ý thức được vị trí, vai trò, 

trách nhiệm của mình nhằm thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân của thanh 

niên; Định hướng cho Đoàn thanh niên về vai trò, trách nhiệm của mình trong 

việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh. 

Tổ chức có hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

nội dung của Chiến lược thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020. 

Công tác phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp 

luật của Nhà nước cho thanh niên phải có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp với 

việc thực hiện các chương trình, đề án đang được thực hiện có liên quan. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước liên quan đến sự nghiệp phát triển thanh niên của cả nước 

nói chung, của tỉnh Bình Phước nói riêng. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên đối với việc thực hiện 

những chủ trương, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước.Thông tin đầy đủ, kịp 

thời các hoạt động của Trung ương và của tỉnh đối với công tác thanh niên. 

- Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức pháp luật và các văn bản pháp 

luật mới ban hành có liên quan đến đoàn viên, thanh thiếu niên trong toàn tỉnh 
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nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong thanh 

thiếu niên. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đổi 

mới các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về phát triển thanh niên, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin trên Internet về phát triển 

thanh niên và những vấn đề liên quan đến thanh niên. 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên thực hiện và đẩy mạnh 

công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và mọi 

người dân về nội dung, hoạt động của Đề án trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với cơ 

quan chức năng thực hiện các phóng sự tuyên truyền về công tác xã hội trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Định hướng cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin tuyên 

truyền thực hiện Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, 

pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2020 trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng. Hướng dẫn các đơn vị hoạt động Bản tin, 

Trang thông tin điện tử (Website) thực hiện công tác thông tin tuyên truyền 

trên Bản tin, Website của đơn vị. Theo dõi, đánh giá công tác thông tin tuyên 

truyền theo định hướng. 

- Nội dung cụ thể như sau: 

a/ Xây dựng và phát tài liệu phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên.  

- Nội dung: Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự nghiệp phát triển thanh niên 

của cả nước nói chung, của tỉnh Bình Phước nói riêng. 

- Đối tượng: Thanh niên trong lực lượng vũ trang; thanh niên công chức, 

viên chức; thanh niên học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn, đô thị, công nhân. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn và các cơ quan khác có liên quan. 

- Thời gian: Trong quý III/2020 

- Kinh phí thực hiện: 201.669.200đ 

b/ Mở lớp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên trong thực 

hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước. 

- Nội dung: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên đối với  

việc thực hiện những chủ trương, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước  

- Đối tượng: Thanh niên trong lực lượng vũ trang; thanh niên công chức, 

viên chức; thanh niên học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn, đô thị, công nhân. 



3 
 

 - Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn và các cơ quan khác có liên quan.  

- Thời gian: Quý IV/2020. Bao gồm 04 lớp tập huấn, mỗi lớp 02 ngày, 

khoảng 100 người/lớp.  

  - Kinh phí thực hiện: 33.000.000đ/lớp  x 4 lớp: 132.000.000đ. 

c/ Thẩm định, cấp phép xuất bản đối với các tài liệu về Đề án phổ biến 

chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 

thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2020 theo quy định. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan .  

- Thời gian: Năm 2020. 

d/ Tăng cường công tác thanh kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí 

xuất bản liên quan đến thông tin tuyên truyền Đề án phổ biến chủ trương, 

đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh 

Bình Phước năm 2020. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và các 

cơ quan báo chí của tỉnh.  

- Thời gian: Trong năm 2020. 

2. Các cơ quan Báo chí của tỉnh 

- Bám sát nội dung yêu cầu tuyên truyền triển khai thực hiện pháp luật 

của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2020; Đề án phổ biến chủ 

trương, đường lối của Đảng; chính sách, hợp với các sở, ban, ngành có liên 

quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đề án. 

- Nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục trên báo và trên 

sóng phát thanh - truyền hình, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Đề án phổ 

biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 

thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Củng cố phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên 

viết về các nội dung liên quan đến công tác thanh niên. 

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố 

tuyên truyền theo định hướng. 

- Thời lượng, nội dung tuyên truyền phù hợp, phong phú và có hiệu quả cao. 

3. Các đơn vị hoạt động Bản tin và Trang thông tin điện tử  

- Dành diện tích trong các số phát hành Bản tin và trên Website tuyên 

truyền Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Đăng tải thông tin tuyên truyền, phổ biến về Đề án trên các Bản tin, Website 

của đơn vị.  

- Nội dung thông tin tuyên truyền cần bám sát nội dung theo định hướng 

của kế hoạch.  
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4. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố 

- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn hỗ trợ công 

tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn dân về công tác thanh niên. 

- Theo dõi việc thực hiện thông tin tuyên truyền trên các Đài Truyền 

thanh huyện, thị xã, các Trạm Truyền thanh xã, phường theo quy định. 

- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, đồng thời xây dựng kế 

hoạch hướng dẫn các Trạm Truyền thanh cơ sở tuyên truyền, phổ biến nội 

dung Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2020 trên địa bàn tỉnh . 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phân phối tài liệu tuyên 

truyền Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2020. 

5. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể tuyên truyền Đề án phổ biến chủ trương, 

đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh 

Bình Phước năm 2020 của đơn vị.  

- Tích cực tuyên truyền các nội dung liên quan đến Đề án phổ biến chủ 

trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh 

niên tỉnh Bình Phước năm 2020 trên địa bàn trong các chương trình phát thanh 

địa phương. 

IV. Kinh phí thực hiện 

Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh 

phê duyệt Đề án “Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp 

luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020” (Tổng 

kinh phí thực hiện: 333.669.200đ; số tiền bằng chữ: Ba trăm ba mươi ba 

triệu, sáu trăm sáu mươi chín ngàn, hai trăm đồng). 

 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt Kế 

hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án phổ biến chủ trương, đường lối 

của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh của Sở Thông tin và Truyền thông; có báo cáo định 

kỳ 06 tháng (ngày 20/6), 01 năm (ngày 15/11) gửi về Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:         KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (Để b/c);                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- Các đơn vị hoạt động Bản tin, Website;  

- UBND các huyện, thị, thành phố (Để biết);                                                 

- Phòng VHTT và Đài Truyền thanh 

 các huyện, thị xã; thành phố;            

- Ban Giám đốc;                                            

- Lưu: VT, TTBCXB. 
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