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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              BAN THƯỜNG VỤ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              
             Số: 276/KH-BTV                                  Đà Nẵng, ngày  10 tháng 9 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội 

về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế,  

chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng  
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 41- CT/TU, ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Thành 

ủy Đà Nẵng và Kế hoạch số 134-KH/BTGTU, ngày 26/8/2020 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy về “Lãnh đạo tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền 

đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng”, Ban 

Thường vụ Hội LHPN thành phố xây dựng Kế hoạch truyên truyền Nghị quyết với 

các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ nội dung Nghị quyết số 

119/2020/QH14 đến cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố, nhằm tạo sự thống nhất về 

nhận thức, hành động, nâng cao lòng tự hào và xác định trách nhiệm trong việc 

phấn đấu xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. 

2. Gắn việc tuyên truyền Nghị quyết số 119/2020/QH14 với tuyên truyền 

kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị; các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của thành phố, địa phương, đơn vị, góp 

phần tạo sự lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp phụ nữ. 

3. Việc tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 119/2020/QH14 cần được tiến 

hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đổi mới hình thức, 

phương pháp tuyên truyền, phổ biến, phù hợp với từng đối tượng; tạo sự đồng 

thuận trong cán bộ, hội viên phụ nữ. 

II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

1.1. Tuyên truyền những nội dung cơ bản Nghị quyết số 119/2020/QH14 

của Quốc hội, các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung 

ương trong triển khai các quy định theo Nghị quyết số 119/2020/QH14. Trong đó 

tập trung tuyên truyền việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành 

phố Đà Nẵng; Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ủy ban nhân dân 
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quận, phường; nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận, phường. 

1.2. Tuyên truyền những văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, 

Thành ủy; các Kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14  

của thành phố, quận, huyện, các địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành 

phố. 

1.3. Kịp thời biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả trong 

quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của các cấp 

Hội; những cán bộ có tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu. 

1.4. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc 

lợi dụng việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 để xuyên tạc, 

phủ nhận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

và những kết quả khi triển khai Nghị quyết. 

1.5. Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút ra bài học 

kinh nghiệm và những giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 

thời gian đoạn tiếp theo. 

2. Tài liệu tuyên truyền 

- Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV; 

- Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020, của Ban Thường vụ Thành ủy Đà 

Nẵng về Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của 

Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

- Kế hoạch số 134-KH/BTGTU ngày 26/8/2020, của Ban Tuyên giáo Thành 

ủy về Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí 

điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù 

phát triển thành phố Đà Nẵng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc 

hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách 

đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng triển khai trong các cấp Hội. 

- Phân công Ban Tuyên giáo chịu trách nhiệm: 

+ Tham mưu triển khai phổ biến Nghị quyết số 119/2020/QH14 trong các 

cấp Hội; tuyên truyền trên trang web và các trang mạng xã hội của Hội; 

+ Theo dõi, tổng hợp công tác tuyên truyền của các cấp Hội; định kỳ báo 

cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Thành ủy. 
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2. Hội LHPN các quận/huyện, đơn vị và Ban Tuyên giáo - Nữ công 

LĐLĐ thành phố 

- Căn cứ Kế hoạch của Hội LHPN thành phố và tình hình thực tế, Hội 

LHPN các quận, huyện, đơn vị lồng ghép triển khai tuyên truyền gắn với thực hiện 

nhiệm vụ của Hội; đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội ở các cấp; đa dạng các hình thức tuyên 

truyền, lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống tại các 

địa phương. 

- Chủ động theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, hội viên 

phụ nữ; phản ánh và tham mưu cho các cấp ủy đảng và Hội cấp trên để có những 

giải pháp tuyên truyền và định hướng dư luận kịp thời. 

- Phát hiện và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay; khen thưởng, biểu 

dương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong triển khai và tổ chức thực 

hiện Nghị quyết.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc 

hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách 

đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng” của Hội LHPN TP Đà Nẵng, đề nghị Hội 

LHPN các quận/huyện, đơn vị và Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ thành phố 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Nơi nhận:      
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Thường trực, Thường vụ Hội LHPN TP; 

- Hội LHPN các quận/huyện, đơn vị; 

- Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ TP; 

- Lưu: VT/Ban TG. 

    

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Tăng Hoàng Hôn Thắm 
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