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KẾ HOẠCH 
phát hành bản tin kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam,  

thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và kỷ niệm 130 năm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) 

----- 

     

Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2020) và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2020), Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch phát 

hành bản tin với nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Khẳng định vai trò, vị trí, giá trị lịch sử to lớn của ngày giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền 

thống lịch sử hào hùng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường 

dân tộc, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà 

nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Khẳng định những giá trị tư tưởng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với 

sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, sự tôn 

kính và tự hào về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại có ý nghĩa thời đại 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, không ngừng nâng cao nhận thức, hiệu quả 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi 

CCVC nhà trường. 

II. Định hướng về nội dung 

Để đảm bảo yêu cầu về chủ đề của bản tin, bài viết cần tập trung vào những 

nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975 - 30/4/2020)  

Khẳng định chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp 

giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh 

đạo; những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong 45 năm xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong 34 năm đổi mới 

đất nước.  
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Tuyên truyền, làm rõ những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội 

chủ nghĩa trong tình hình mới. 

Khẳng định giá trị khoa học và y nghĩa thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch 

hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam. 

Phản ánh các hoạt động của nhà trường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 

chính trị được giao, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, giải pháp để hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

2. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) 

 Nghiên cứu, tìm hiểu những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; vận dụng vào trong công tác giảng dạy và thực tiễn cuộc sống. 

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với việc triển khai thực 

hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”. 

3. Trao đổi - Kinh nghiệm - Thực tiễn  

Tổng kết thực tiễn trên các lĩnh vực: công tác đào tạo; kinh nghiệm trong công 

tác quản lý; các hoạt động giảng dạy và học tập; hoạt động nghiên cứu khoa học, 

nghiên cứu thực tế; hoạt động thao giảng, dự giờ; công tác xây dựng Đảng, chính 

quyền và các đoàn thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. 

III. Hình thức, đối tượng, thể loại, phạm vi và thời gian phát hành bản tin 

1. Hình thức: Trang bìa, trang hình ảnh hoạt động 4 màu, trang nội dung 2 

màu, loại giấy tốt. 

2. Đối tượng tham gia viết bài: 

- Ban Giám hiệu.  

- Viên chức của trường. 

3. Về thể loại: Nghiên cứu, trao đổi, nghị luận, tổng kết thực tiễn và các thể 

loại khác phù hợp với chủ đề bản tin. 

4. Phạm vi phát hành: Lưu hành toàn quốc. 

- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Các trường chính trị, Vụ 

Quản lý khoa học (để báo cáo). 

- Các trường chính trị trong Cụm Thi đua số 8. 

- Một số ban, ngành của tỉnh. 

- Ban Giám hiệu, các phòng, khoa của trường.  
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 - Tác giả viết bài. 

 5. Thời gian nhận bài: Chậm nhất ngày 20/5/2020. 

6. Yêu cầu:  

- Bài viết được đánh vi tính trên khổ giấy A4; không quá 04 trang, cỡ chữ 

14, dãn dòng 1,5 line.  

- Nơi nhận bài: Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học (Gửi bài trực 

tiếp cho đ/c Đinh Thị Thương và qua mail gửi nhận văn bản). 

 IV. Dự trù kinh phí: Tổng kinh phí là 28.025.000 đồng. 

 1. In ấn  : 100 cuốn x 180.000đ   = 18.000.000đ 

 2. Nhuận bút : 15 bài x 500.000đ   =   7.500.000đ 

3. Ban biên tập : bằng 15% mức chi nhuận bút  =   1.125.000đ 

 4. Tổng biên tập : bằng 1,5% mức chi nhuận bút  =      112.500đ 

5. Chịu trách nhiệm xuất bản: bằng 1% mức chi nhuận bút   =      135.000đ 

 6. Thư ký  : bằng 0,5% mức chi nhuận bút  =        37.500đ 

7. Makét, dò sửa bản in: bằng 7% mức chi nhuận bút =       525.000đ 

8. Họa sĩ vẽ trang bìa      =       500.000đ 

 9. Phát hành : 50 cuốn x 3.000đ    =       150.000đ 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học xây dựng kế hoạch và 

triển khai các nội dung có liên quan đến công tác biên tập, phát hành bản tin. 

2. Trưởng các phòng, khoa chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch này đến 

toàn thể viên chức trong đơn vị để thực hiện theo đúng kế hoạch. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu, 

- Các phòng, khoa, 

- Lưu VT, QLĐT và NCKH, Thương. 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

ThS. Trần Thị Minh Hoài 
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