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HIXONG DAN
Tuyên truyn k nim 60 näm
Ngày Chin thäng Tua Hal (26/01/1960 - 26/01/2020)

Thrc hin Hr&ng dn s 112-HD/BTGTW ngày 20/12/2019 cüa Ban Tuyên
giáo Trung ung ye "tuyên truyên Icj nim 60 näm Ngày Chiên tháng Tua Hal
('2 6/01/1960-2 6/01/2020,) ,B an Tuyên giáo Thânh üy hisàng dan triên khai cong tác
tuyên truyên nhix sau:
I. MIJC BICH - YEU CAU
1. Tuyên truyn sâu rng d can b, dâng viên và Nhãn dan Thu dO nh.n thüc
sâu sac ye tam vóc, nghia ljch sir cüa Chién thàngTua Hai; khang djnh du&ng lôi
lãnh dao dung cThn, sang tao cüa Dâng trong cuc kháng chiên chông de quôc M
xâm liigc, giái phóng mien Nam, thông nhât dat nithc; qua do cüng Co niêm tin cüa
Nhãn dan dOi v&i sir nghip xây d%rng, phát triên và bâo v vtng chäc To quôc Vit
Nam xã hi chü nghia dithi sx lãnh dao cüa Dãng Cong san Vit Nam.
2. Thông qua t chirc các hoat dng tuyên truyn k' nim, giáo diic truyn
thông cách mng, lông yêu nuOc, chü nghTa anh hung cách mng, tinh than doàn
kêt, chI tr 1irc, tir cismg dan tc; cô vu, dng viên toàn Dãng b, toàn dan và
toàn quãn Thu do phát huy truyên thông ljch si'r hâo hung, vi.rqt qua mi khó khän,
thách thrc, ra si'rc thi dua, quyêt tam thirc hin thang li Nghj quyêt dai hi Dâng
b các cap, Nghj quyêt Dai hi Dãng b Thành phô lan thu XVI và Nghj quyêt Dai
hi dai biêu toàn quôc lan thir XII cüa Dâng.
3. Các hoat dng tuyên truyn k' nim cn diiçc t chirc thit thirc, hiu qua,
tiêt kim vói quy mô và hInh thüc phü hçip, gàn vâi tuyên truyên thirc hin thrOng
lôi, chü tn1ing cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nuâc, các thành tru phát
triên kinh tê - xâ hi cüa dat nithc và Thu do; tuyên truyên k' nim các ngày l
1rn, si kin ljch sü quan tr9ng cüa dat nixyc và Thu dO, nhàm tao khOng khI vui
tixi, phan kh&i, thi dua trong toàn Dãng b và xâ hi hung ye Dai hi Dãng b
các cap, Dai hi Dãng b Thành phô lan thir XVII tiên tâi Dai hi dai biêu toàn
quôc lan thir XIII cüa Dãng.
II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN
1. Tuyên truyn lam rO b& cãnh, din bin, ' nghia và bài hçc kinh nghim tü
chien thang Tua Hai; nêu bt chien thäng Tua Hai là chien thng dâu tien cüa hrc
luqng vu trang cách mng mien Nam trên dja bàn Tây Ninh, ma ra thai k' phát trin
rnói dâu tranh chInh trj kêt hgp yâi dâu tranh vu trang "di bang hai chãn, giáp cong
bang ba müi", chuyên cách mng mien Nam tr the gift gin hrc hxqng sang the tan
cOng, dan day mnh tien cong yà tOng tien cong djch giành thang li trong cuc
kháng chien chOng M5', ciru niiâc cua Nhân dan ta.
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2. Tuyên truyn, kh.ng djnh dix?mg 1i lãnh do dung din, sang to cüa Trung
rang Dãng; sir chi do thy ben, sang to cüa Xü üy Nam B và Bô Chi buy Quân
sir mien Dông trong trn tp kIch Tua Hai; tinh than, chI chiên dâu mm trI, kiên
cu&ng, sang to cüa quân và dan mien Dông Nam B trong trn Tua Hai; tn an, ton
vinh nhUng by sinh, dóng gop to ion cüa hrc krqng vu trang và Nhân dan trong các
chin tnthng phi hçip, trrc tiêp là lrc ltrçmg vu trang và Nhân dan tinh Tây Ninh.
3. Tuyên truyn nhung thành tru to iOn trên các lTnh vrc sau 45 näm Ngày
giãi pbóng min Nam, thng nht dt nuóc; vic phát huy nhtng bài h9c kinh
nghim, bài h9c ljch sr và tinh than Chiên thang Tua Hai trong sir nghip xây dirng,
phát trin và bâo v To quôc 0 các cap, các ngãnh, nhât là các tinh Nam B.
4. Du tranh, phãn bác vOi thông tin, quan dim sai trái, xuyên tic ljch sü,
&r0ng li, chü truong cüa Dàng, chInh sách, pbáp lut cüa Nhà nuOc; dông th0i
phãn ánh kjp th0i không kbI pban khOi, thi dua yêu n1i0c, mrng Dáng, mmg Xuân
và các hoit dng tuyên truyên k nim Cbiên th.ng Tua Hai diên ra & Tây Ninh
cUng nhu 0 các dja phuong khu vrc Nam B.
iii. cAc H!NH THC TUYEN TRUYEN KY NIM
Can eli tInh hInh diu kin cii th, các cp üy Dàng, chInh quyn, Mt trn
T quôc và các to chOc chInh trj - xã hi, các sO, ban, ngành, co quan, don vj, các
truOng dii bce, TI-[PT, trung hc chuyên nghip và dy nghê trên dja bàn Thành
phO chi dao, lra chn hInh thlrc tuyên truyên k nim phü hqp, nhu: tO chlrc cac
phong trào thi dua, các cuc thi tim hiêu, hot dng "den on, dáp nghia "; "uông
rnthc nhó' nguôn "; tça dam, hi thão, hành huong ye nguôn...
Tp trung chi dao lam t& cong tác thông tin, tuyên truyn trén các phuong
tiên thông tin dai chung, qua cac hôi nghi nôi bô, hôi nghi bao cao vien, cac srnh
ho?t chInh trj - xã hi; to chlrc tuyên truyên cô dng trirc quan; biêu diên van hóa van ngh, the thao chào mling ngày k' nim, gän v0i mling Dàng quang vinh,
mling xuân Canh T, mling dat nuOc, Thu do phát triên.
IV. TO CHU'C THUC HIN
1. Ban Tuyên giáo Thành üy: Xây dimg huOng dn tuyên truyn; chi dao
và don doe, kiêm tra Cong tác tuyên truyên, cô dng trén dja bàn Thành ph6; biên
somn tin bài däng tãi trén bàn tin "Thông tin n5i b5" và "Trang thông tin cza Dáng
b5 Thành phô "; chi dio, djnh hi.r&ng tuyên truyén trên các báo, dài, bàn tin Thành
phô; chi d?o h thông báo cáo viên, tuyên truyên viên thirc hin tot nhim vii tuyên
truyén ming, näm bat tInh hInh ti' tuOng trong can b, dâng vien và Ni-ian dan...
2. Ban Tuyên giáo các qun, huyn,thj Oy, Bang üy triyc thuc: Tham
muu cho cap üy Dâng, chInh quyên chi dao to chOc các hot dng tuyên truyn k'
nim trên dla bàn gán vOi k nim 90 nàm Ngày thành ltp Dáng Cong san Vit
Nam, 90 näm Ngày thành i.p Dãng b thành phô Ha Ni, mt'rng xuân Canh T)2
2020 và hra chpn hInh thlrc tuyen truyên k' nim phü hçip, nhu: t chlrc các phong
trào thi dua, các cuôc thi tim hiêu, boat dng "den on, dáp nghia "; "ung nithc
nhà nguôn "; tea dam, hi thão, hãnh huong ye nguOn... Tp trung lam t& cOng tác
thông tin, tuyên truyên trên các phuong tin thông tin di chüng (h thng ba
truyên thanh, trang tin din tü, mng xã hôi...), qua các n phm tuyên truyn, hi
nghi nôi b, hi nghj báo cáo viên, các sinh hot chmnh trj - xa hi; nm tInh hmnh
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tu tithng cüa can b, dáng viên và Nhân dan; kjp thai tham muu d xut cac boat
dông tuyên truyên cho cap üy Dáng, chInh quyên; 4n dng can b tuyên giáo, báo
cáo viên các cap tIch circ dng tâi thông tin tIch circ trén mang xã hi cüa Ban
Tuyên giáo Trung umg.
3. Mt trn T quIc và các to chirc chInh trj - xã hi: Lira chçn hInh thrc
phü hcip to chüc tuyên truyên sâu rng trong can b, hi viên, doàn viên v 60 näm
Ngãy Chiên thàng Tua Hai gàn vói k nim 90 näm Ngày thành 1p Dáng Cong
san Vit Nam, 90 näm Ngày thánh 1p Dãng b thành phO Ha Ni, ml'rng xuân
Canh T 2020 và chào müng Dai hi Dãng b các cap tiên tói Dai hi dai biêu
toàn quOc lan thi:r XIII cüa Dáng; to chüc các hot dng tuyên truyên k' nim gn
vi các hoat dng giao hxu, ye nguôn, sinh hoat truyên thông,...
Doãn Thanh niên Cong san H ChI Minh Thành ph hi.r&ng dan, chi dao cac
cp b Doàn dim ni dung tuyên truyên k' nim lông ghép trong ni dung sinh
boat và các hoat dng cüa Doàn, Hi, Dci, qua do day manh cong tác giáo duc
truyên thông cho the h tré.
4. S& Thông tin - Truyn thông, S& Van hóa - Th thao: Chi dao t chirc
các hoat dng thông tin, tuyên truyên trén các phuong tin thông tin dai chüng;
kiêm tra, giám sat chat chë và xi'r l nghiêm nhüng hánh vi phát tan tài lieu xuyên
tac Ijch si'r kháng chiên chOng M ciru nuâc cüa dan tc, chông phá Dáng, Nhà
nuàc; chi dao, to chtrc các boat dng cô dng trirc quan, biêu diên van boa - van
ngh, the diic - the thao...
5. Các báo, dài, ban tin Thành ph: Co kê hoach t chüc t& cong tác tuyén
truyn k nim 60 nàm Ngày Chiên thang Tua Hai; phãn ánh và dua tin kjp th&i ye
các hoat dng k nim tai các dja phi.rcng trén Ca nithc; 4n dng phóng viên, biên
tap vién tIch c1rc däng tái thông tin tIch circ trên mng xã hi cüa Ban Tuyên giáo
Trung l.rung.
Ghi chü: Dé cuvng truyên truyn Igi" nim kj' nim 60 nám Ngày chiIn thng
Tua Hal do Ban Tuyên giáo Trung wcingphói hcip vài Tinh üy Táy Ninh, Tón Cyc
ChInh trf Quán d5i nhán dan Vit Nam biên sogn gzi kern hithng dan này, dé nghi
các cct quan, dciii vj sam to chtc thrc hin dê cOng tác thông tin, tuyên truyên dgt
kêt qua tOt.!
Nciinhân:
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- Ban Tuyên giáo TW,
(dê
- Th true TU, HDND-UBND-UBMT FQ TP, bao
- D/c Truàng Ban TGTU,
J cáo)
- Van phong: HDND, UBND TP,
- Thu?mg trrc, BTG cac qun, huyên, thj uy, (dê
Dãng üy khôi, trrc thuc,
phói
- MTTQ vâ các to ch(rc CT-XH TP,
>. hcip
- Các sâ, ban, ngành TP,
I va
- Hi LHVHNT, LH các th chi'rc him nghi, thc
- Hi Nba báo, các báo, dài, bàn tin TP,
J hiên)
- LDB và các phông CM,
- Lt.ru VP, TT.

K/T TRUUNG BAN
PHO TRUONG BAN THIJONG TRIC
.

BE CTXUNG TUYEN TRUYEN
60 NA.M NGAY CHT1N TRANG TUA HAl (26/01/1960 — 26/01/2020)
I. BOI CANT!, DIEN BLEN VA KET QUA
1. Bi cãnh llch sfr
Sau nàm 1954, M và chinh quyn tay sai Ngô DInh Diem tin han.h cuQc
chiên tranh mt phIa vài quy mô ngày càng ác 1it. Ching lê may chém khp miàn
Nam, giêt h.i dông bào, can b, dãng vien ma không can xét xir. Các cuc du
tranh cüa nhân dan Vit Nam a mi&n Nam dA bj trãri áp bang các chInh sách "th
cong", "diet cong", khin cho hrc lixcing yeu ni.râc và cách m.ng a min Nam bj
ton that nng nê.
Trong bi cãnh tren, tháng 1 näm 1959, HOi nghj Trung trang 1n thir 15 (m&
rng) h9p dê ra nhim vii; dxrng li each mng chung cüa câ ntrâc và &thng 1i
cüa each mng mien Nam. HQi nghj khng djnh con dtrông each mng mien Nam
là: "lay sirc m?nh cüa quân chiing, dira vao 1irc hrcng chInh trj cüa quAn chng là
chü yêu, kêt hQp v&i hrc hrcing v trang d dánh do quyên thông trj cüa dê quôc Va
phong kiên, dmg len chInh quyn each mng cüa nhân dan".
Th1rc hin chü tnrang tren, tháng 1 nm 1960, Hi nghj can bO quãn sir min
Dông Nam B hçp bàn phrang an thirc hin Nghj quyt Trung xcing 15. Xr üy
Nam B quyêt dnh chçn cn cr Tua Hal là mic tiêu tin cong. Day là can cü
mnh cüa djch, diet &rçyc can cir nay s có nghTa là mOt trtn dánh then ehôt,
giáng cho djch b&t ng và choáng yang v& tinh th.n, lam xoay chuyên tinh the
phông thu cüa dch, to qua dm quân sir có s(rc nng d c vu phong trào Dng
kh&i trong toàn niiên.
2. Din bin và kt qua
Tua Hai (tháp canh cü cüa quãn di Pháp) thuc Trãng Siip, xA Thai Binh
huyen Châu Thanh, tinh Tây Ninh cách thj xA Tây Ninh (nay là thânh phô Thy
Ninh) 7 km v phIa Bc, n.m trên dix&ng 22. Nam 1956, chInh quyên Ngiiy xây
dirng thành can cir quân sr lou ly ten thãnh Nguyn Thai H9c, là can cir Trung
doàn 32 thuc Su doàn 21 ngiiy, dng th&i trung tam huân 1uyn quân sir cüa djch,
trang bj dy di vu khI và kho vu kM 1&n; khuon viên di.rçc bão v rt nghiêm ngt.
V phIa ta, sau khi có quy& djnh ch9n can cr Tua Hal lam miic tiêu tiên
công, Xir üy Nam B, BQ Chi huy Quãn sir mien Dông phôi hçp vâi Tinh üy Tây
Ninh h quyt tam dánh và phài th..ng. D thuc hin miic tiêu, BO Chi huy Quân
sir min Dông dâ quy& djnh thành 1p Ban chi huy trn dánh có các dông chI:
Nguyn HUu Xuyn - Chi huy tnr&ng, Tu lnh chiên trithng; Mai Chi Th9 ChInh trj vien, Bi thu Dãng uS'; Le Thanh - Chi huy phO, Thammuu trixang; VO
Cucing - Chi huy phó.
Phi.roiig an tác chin dtrçc Ban Clii huy xác djnh gm 4 müi, trn dánh phãi
bão dam tuyt di bI m.t, b.t ngà, khai thác thi da nhUng sa ha cüa djch. Ket hgp
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chat ch dc công, xung kIch vri b binh ngay 1o.t dn ma man, d lam té lit, vô
hiu hoá bQ phn chi huy trung doãn và tiu doàn nguy. Các müi tan cong dánh
chia c.t djch không cho các don vj nguy tip cn vói kho vu khI cUa chüng b.ng
bt cir giá nào; kjp thai chim lTnh kho vu khI và nhanh chóng vn chuyên vu khI
v can ci'i cüa ta d phân tan, ct giu, phông djch truy kIch chiêm dot l.i vu khI.
V hrc hxqng tham gia trn dánh: có 3 dai di bO birth (C60, C59, C70), mt
d.i di dc cong (C80) thuc Ban Qithn sr mien Dông và cng vói 1irc hrqng b
di Tây Ninh, d quãn du kIch. Trn dánh có sir h trg quan tr9ng, mang tInh
quyêt djnh cüa chi b Dãng mt trong can cr Tua Hai cüa tinh u Tây Ninh xây
drng và phát tri&i tCr các cc sa nOi tuyn do Ban Binh vn Mien giri thiu. Lc
ltrqng dan cong hoã tuyn, tãi thi.rmig, tãi dn cüa Tinh üy Tây Ninh c1!ng &rcic
huy dng tham gia (300 dan công, hon 42 dãng vien, thanh niên, quân ching), các
lirc hrcing & Chiên khu D cci dng dánh clii khu và huyn ly Ding Xoài (tinh Song
Be c'i, nay thuQc tinh BIrth Phtrâc) d thu hit djch, t?o diu kiin cho các hrc krcxng
cüa ta a Tây Ninh tp trung dánh vào trQng tam Tua Hai dê giành thang lcii.
Nhm vào dêm 28 Tt (dêm ngày 25 rng ngày 26 /01/1960), dñng 0 gia 30
phüt, ngày 26/01/1960, lnh tin cOng can c'Cr Tua Hai bt du; Müi 1 dánh vào sâ
clii huy Trung doàn 32 nguy; Müi 2 dánh diet Tiu doàn 1 ri nhanh chóng chim
kho vu khi cüa djch; Müi 3 dánh vao Tiu doàn 3, sau do phát triên cüng 1irc hrcing
mi 2 dánh Tiu doàn 2; MW 4 dánhvào khu quãn xa và 4i dQi tr9ng pháo. Ngoài
ra con trung di b dQi dja phixang tinh Tây Ninh và mt trung di cong binh cüa
Mien (b trI & phia Bàc &rang 22).
Triró'c si'rc m?nh tn cong cüa ta bng bc pha, 1iru d?n, thu pháo và b birth;
djch bj dánh bt ng&, hoãng lo?n không kp di phó, nhanh chóng tan rã. Sau 3 gi&
chiên du, ta hoàn toãn lam chü trn dja; trn dánh din ra d(ing nhir dir kiên. Kêt
qua, ta tiêu diet dugc Tiêu doàn 1 và Tiu doãn 2, lam tiêu hao Tiu doãn 3, bat
sng và giao diic thã tai ch hon 500 tà binh và thu han 1.000 sing các loi, phá
hug' nhiu vu khI và phuang tin chin tranh.
Tua Hai là loi hInh dng khâi tiêu biu cUa các tinh min Dông Nam B;
trn dánh l&i du tiên cUa lirc luçmg vu trang min Dông Nam B t&i cOng vào hrc
hxcng chü lijc cüa djch, diet dirçyc nhiu djch, thu thiu vu khI; huy dng hrc krcing
vu trang dong nhât; có sr ph& hcip cUa 1irc lucing vu trang, qun chiing da phuang
và cac vilng xung quanh.
Sau chin th&ng Tua Hai dA thi bi'ing ngn hra cách mng trong toàn tinh
lay Ninh. Quãn và dan tinh Tây Ninh tiêp t11c du tranh chinh trj vài du tranh vu
trang và birth van; quét sch b may kim kp cüa djch a nông thOn. Thang 7 nm
1960, d g 30 don trong tng s6 60 dn b& cüa djch; giãi phong hoàn toàn 24
xâ, giài phóng ye ca bàn 19 xã trong tng s 49 xã cüa tinh, diet và lam tan rA hu
hêt tê xa, âp và trên 70% lirc hrcmg bão an, dan ye. Dc bit, các hrc hrçng vu
trang phát triên m?nh me trên dja bàn tinh Tây Ninh (thành 1p Tiu doàn 14, Dai
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dôi 40, 41 cüa huyn Châu Thành, B&n Cu, Di dQi 3 cUa huyn Di.rong Minh
Châu..., riêng Tôa Thánh to cht'rc dOi vu trang tuyen truyn, có 44 xâ/49 xâ thành
1p dôi du kIch.
Chin thng Tua Hai không chi trirc tip tháo ngôi n cho phong trào dng
Dông vung len dung bo lijc vu trang khi nghia giãnh chInh quyn lam thu v tay
nhãn dan nhm Thu Dâu Mt (cu) nôi dy kh&i nghra ngày 25/2/1960, dã lam chü
han 40 ap cüa 25 x và 10 lang cong nhan cao su; diet han 100 ten djch, thu
khoãng 300 vu khI, birc rut hang chiic don bôt. Ngay 30 tháng 3 nm 1960, Dai di
40 cüa tinh Ba Rja phôi hcrp vói cong nhãn cao su tin cong dn din cao su Ba
Bmnh và nhiêu quân chüng nhãn dan trên dja bàn tinh ni dy diet ác, phá kim
giành quyên lam chü. Den tháng 3 nm 1960, t?i Biên Hôa, Sài Gôn — Gia Djnh
chju tác dng tii Chiên thàng Tua Hai nhiêu vüng nông thôn nhât tê dimng dy phá
bO b may kim kp cüa djch; dc bit ni thành Sài Gàn — Chçi Lan ma chiên djch
tin cOng dix 1un vào ch d dc tài gia dInh tn Ngo DInh Diem.
D&i gitta n.m 1960, Chin th&ig Tua Hai dã lan tOa, tác d)ng phát tri&i thành
phong trào rng khAp các tinh min Dông Namn B và các tinE mien Tây Nam BQ
nhir: Soc Trang, Vnh Long, Bc Lieu, Ca Mau, C.n Tha, Trà VinE, An Giang,
Kiên Giang dung len Dông kh&i; trong ba ngày tr ngày 23/9 - 25/9/1960) Dông
khri din ra a tinh Tin Giang và dqt hai cüa tinh Bn Tre.
Chin thng Tua Hai d dt yeu cu v chInh fri và quãn sir do Xr üy Nam B
ra. Trn danE Tua Hai gay chin dng lan trong toàn min, lam cho quãn djch,
hrc hr9iig bâo an, dan v a xã, p hoang mang, lo sçi; CO vu mnh m quân chóng
dung len Dng kh&i.
H. ' NGHIA LCH siY VA BAI HQC KIT'ffl NGHTM CUA CHIJN
THANG TUA HAl
1.

nghia ljch sfr

- Chin th&ig Tua Hai kh&ig djnh v di.r&ng Mi, chü trixang dung d.n, kip
th&i cüa Trung rang Dãng trong sr nghip dâu tranh, giãi phóng mien Nam, thông
nhAt dt nixâc; kh&ng djnh sir chi do ding dan cüa Xir üy Nam BO, B Clii huy
Quân sir min Dông. Do là sir quán trit sâu sic, vn ding Nghj quyêt Trung uong
15 mt cách khoa hQc, linh hot, chü dng cüa quãn và dan ta, là tiên cOng quãn sr
kt hçp vài binh vn, gOp ph&n hInh thãnh phuang chain kêt hcp vâi hai chân
"chInh trj và quãn sr" và ba mQi "chInh trj, quãn sir và birth van".
- Chin thing Tua Hai là th hin clii, tinh th.n chin du qua cam cüa Quân
và nhán dan min Dông Nam B. D ra tinh thn dc lip, tij chU, tir hrc, tir cirng
và miru tn, nhy ben, n.m bt thôi ca trong clii do chin dâu cüa Qua.n dOi nhân
dan Vit Nam.

4
- ChMn thng Tua Hai là mt trong nhng mc son m& du cho phong trào
Dng kh&i ciia tinh Tây Ninh Va CC tinh mien Dông Nam BO, gop phncüng cô
nim tin, si.'rc mnh cüa quãn va dan ta trong cong cuc giãi phóng mien Nam,
thng nht d.t nithc.
2. Bài h9c kinh nghim
Chin thng Tua Hai không clii gop phAn quan trçng vào thng lçi chung
ci1a phong trào fThng khâi the tinh min Dông, min Thy Nam B, ma con dê
laj nhiêu bAi h9c kinh nghim qu báu:
- Nm vctng quan dim, dithng 1i, chü tnrcrng dung dn cüa Dãng; tCr do
quán trit sau s&c, vn dmg linh ho.t, khoa h9c Nghj quyêt cüa Dãng trong thirc
tin, dua Ngh quyt vào cuc sng.
- Dánh giá khách quan sir tircing quan lire ltrcing djch và ta; xác djnh dung
m1ic tiêu, phtrcxng hxâng chi dao; nm b&t thai ca là ca s& dê quyêt tam tiên cong
dánh th&ng trong bôi cãnh phIa djch mnh han nhi.rng bj dánh bat ng&, don dip.
- Phát huy sirc mnh tng hcp cüa các 1irc hrcing vu trang, lrc krqng chInh trj
và quãn ching d t?o thãnh iirc krcTng chin du hong hu; b tn 1ire hrcTng hçTp l3
cho the müI dánh, các hixàng tp trung diet djch, dua ra thu tnxang Va giãi pháp
phü hgp d giành chin thâng.
- Tinh th.n mru tn, sang tao, sk sang chin d&u, không ngi hy sinh gian
kM; quyt dánh, quyt th.ng, vQng m?nh v chInh tij, tuyt di trung thành vài
Dãng, vài To qu&, vài nhãn dan cüa Quân di than dan Viet Nam.
ifi. PHAT ROY TRUY1N THÔNG CACH M4NG VA TJNEI THAN
CHIEN THANG TUA HAl, QUYT TAM xAY DI7NG QIJE IIUO'NG, DAT
NTfC NGAY CANG GIAU iip
1. Nhfrng thành tru dt thrçrc trên que hirong Tây Ninh sau 60 nàm chin
thing Tha Hai
Phát huy hào khI Chin thng Tua Hai, dtrài sr lânh dao cüa Dãng, quân Va
dan Tây Ninh cung nhán dan cã nuâc tip t1c tin len ln hxç't dánh bi các chiên
hrcic leo thang chin tranh cüa d quc M, gop phAn vào cong cuc giãi phóng
mien Nam, thông nhât d.t nuàc.
Trong thai kt dM mOi cüa d&t nirâc, Dang b, quân và dan Tây Ninh dA phát
huy chü nghia anh hung each mng và tinh thAn ChMn thng Tua Hai; quy& tam
vi.xçt qua khó khän, thách thi.'rc, doàn kit, tp trung tn tu dê xây dung, phát triên
kinh tê - xä hQi cüa Tinh; tao sir dt phá d wan len, giành &rçc nhiu thành tru
to 1&n, do là;
- Kinh té thng truóng khá, chuyn djch ca c&u theo hirthig cong nghip hóa,
hin di hóa. Tong san ph.m trong Tinh (GDP) tang bInh quân hAng näm 11,92%;
GRDP binh quãn d&u ngti&i nm 2018 dat 2.727 USD, cao han muc.frung bInh cüa
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Ca rnrâc. Tang tnr&ng cOng nghip, dch vii chim dn 75% cu cu GRDP cüa
Tinh. Tong thu ngân sách ciXa Tinh näm 2018 dat 7.663 t dông, Co 11 khu, ciim
cong nghip dang hoat dng, thu hut du tu thng cong 833 dr in (314 di an du tr
ni.râc ngoài vâ 519 d an trong nithc) vói thng vn dng k5 hcm 6,6 t USD và gn
74.000 t dông, näm trong nhóm các dja phucTng khá trong câ rn.râc v thu hut du
ttx ntr&c ngoài. Thu hut dâu tu nuàc ngoài (FDI) không ngrng thng len v dir an,
von dang k, von thirc hin. Kt qua xp hng Clii s nng hrc c?nh tranh cp tinh
(CPI) có xu hixàng tang d.n trong nhóm khá cüa câ rnrc (xp hng 14/63 tinh,
thành phô). Chung trinh miic tiêu qu6c gia xay dirng nông thôn mài dat kt qua
tIch ctrc (cO 36/80 xä dat chuãn nông thôn mài, chim 45% so xã toàn tinh).Tinh
triên khai quyet 1it các nhóm giãi pháp dt phá d phát in ca si ha tang, nhât là
ha tang giao thông; phát triên nOng nghip sach, cOng ngh cao; phát thn du ljch
và cOng ngh thông tin; cing c, phát trin ngucn nhân hrc & các lTnh vijc cüa các
dja phi.rcrng cOn yêu và thiu.
- Các linh vijc van hoá - xà hi datnhiu thành tiru quan 9ng; cong tác chäm
soc si'rc khoê nhân dan duc quan tam. Näm 2018 dat 6,7 bác sTJvn dan, 21,1
giu&ng bnh/v?n dan và 100% xâ có bác s và than viên y té cong dng. T) 1 tré
em di.r&i 5 tuôi bj suy dinh duong (th nh can) con 11,4%, tuôi th9 trung bI.nh cüa
ngl.r&i dk trên da bàn tinh dat 74,69 tui. Linh vrc giao dic - dào t?o dtrc quan
tam (näm 2005 dat chun xOa mu ch, pM cp giáo dic tiu h9c dung dQ tu&,
näm 2006 dat chun phô cp giáo diic trung hçc Ca sâ). T' 1 lao dng dlx?c dào
tao, dy ngh chim khoàng 70%. Chit hrqng day và h9c không ngcrng duc nãng
len. Phong trào toàn dan doàn kêt xây dirng di sng van hoá, xây drng thiêt chê
vAn hoá ca s& tiep tiic di.rcc trin khai sâu rng và dat kêt qua tot. Các chInh sách
xA hi, chtrcmg trmnh Quc gia v gia.i quyt vic lam, xóa dOi giãm nghèo drcxc
trin khai dng b và có hiu qua (nAm 2018, t3 1 h nghèo giâm cOn 2,54%; t
l dan s6 tham gia bào him y tê dat 8 1,9%). Tirih da giãi quyêt ca bàn nhà & cho
gia dmnh chinh sách vâ hO nghèo.
- Cong the qu& phOng, an ninh luôn &rçic các cp ur dàng, chInh quyn tp
trung clii dao thrc hin Co hiu qua, g.n v&i xây drng khu virc phOng thü, xây
dirng the trn quOc phOng toàn dan và the trn an ninh nhân dan vCtng chAc. Quan
h hcp the, htiu nghj vài cac dja phixang cO chung dixing biên giài cüa Vucng
quc Campuchia duçc duy trI và không ngrng m& rng. Tinh dA phân gioi di.rqc
khoãng 228/240 km (dat 95%), xac dnh thrçc 94/10 1 vj tn, xay drng hoàn chinh
102/109 cOt m& chin.h, hoàn thin 218 m6c phân gi&i, gop phân xây dirng dir&ng
biên giói Vit Nam - Campuchia boa bInh, h'Ctu ngh, hcrp tác và phát trien.
- Cong the xây drng Dàng và các th chuc trong h thng chinh tn có nhiu
di m&i và dat duc kt qua rO net. NAng hrc lAnh do Va sirc chiên dâu cUa to chrc
ca s& dãng không ngcrng dixcic nâng len. Dãng bO luôn luôn doãn kêt, thông nhât,
di mài phong each lam vic sang tao, nang &ng dã tao sir lan toã manh m trong
toân Dãng bO và cüng C6 nim tin d6i v&i nhân d. Vic thirc hin Nghj quyêt
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Trung hong 4 (khóa XI, XII) v tang ctrng xây dirng, chinh dn Dang g&i vth
thrc hin Chi th s 05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 cüa B ChInh trj "Ye day manh
hçc t.p và lam theo tu tu&ng, do di'rc, phong cách Ho Chi Minh" và các quy dnh
v trách nhim nêu gh.rcTng cüa can bO, dãng viên, nh&t là can bO 1âih dao chü chôt
và ngtthi th'rng dâu luôn &rçic coi trong và dêu dt dixqc nhUng kêt qua tIch crc
gop phn nãng cao nng lirc và hiu qua ho.t dQng cfia h thông chInh tn và di
ngü can bO, dãng viên. Cong tác t chüc can b bão dam cong khai, dan chü. Cong
tác kim tra, giám sat, thi hành k 1ut cüa Dàng &rcic tang crng.
- Phát huy tinh thn cách mng ciXa ChMn th&ng Tua Hai, th.m thIa giá trj cüa
dc lap, tr do, hôa bInh, thng nht dat niiâc. Dãng b, quán và dan Tây Ninh kiên
quyt du tranh lam that bai chin krçc "din bin hoà binh" trên 11th vrc tix
tlx&ng, van hoá c'Cia các th hrc thu djch. Tinh dã tri&i khai quyêt lit cong tác dâu
tranh, phãn bác các thông tin, quan dim sai trái, xu, dec, dc bit là trén Internet
và mng xà hi. Xây drng dixçc 1rc hrqng cQng tác viên dh 1un xã hi và du
tranh phãn bác thông tin sai trái, thu djch gm hon 9.200 nguài; diêu hành gãn 600
trang, nhóm m.ng xã hOi vói hon 108.000 thành vien. Các 1irc hrcmg nay dA däng tai
hon 12.500 bài viêt tuyen truyn, phãn bác; yêu cu Facebook g bô hon 200 trang
Facebook cá nhãn có ni dung xAu dec, xuyen tc, chng phã Dãng và Nba nac
ta..., gop phan bâo v nn tang tu tr&ng cüa E)ãng, dAu tranh ngan chn các biêu
hin tir din bi&i, tij chuyn hoá v tu ti.râng, chInh trj trong ni b.
- Cong tác dan vn và hoat dng cüa M.t trn T qu6c, cáe tt chirc chmnh trj xA hi dA phát huy tht vai trô doân kt, t.p hçip doàn vien, hi vien, tIch circ tham
gia giám sat, phãn bin xâ hti, gop xay drng Dãng, xay drng chmnh quyên. Dan
chü ca sâ tiêp t1c &rcic ma rng và phát buy. Hot dng cüa các cap chinh quyen
CO nhiu di mài, nâng cao hiu lc, hiu qua. Src m?nh tng hcp cfia khi doàn
két, thing nh.t trong Dãng b, sir dng thun cao trong nhãn dan và cüa h thng
chInh tn. là ca sa, nn tang d Tinh tip ti1c but phá vixon len phát triên nhanh, toàn
din trong thôi gian t&i.
2. Phát huy tinh thin Chin thing Tua Hai, ra sfrc thi dua thiyc hin
thng lqi Nghj quyt Di hi di biu toàn quc 1n thfr XII cña Dãng
Näm 2020 là näm cui thc hin Nghj quyt Dai hOi d.i bi&i toàn qu6c l.n
thi'r XII cüa Dãng, k hoach phát trin kinh t - xã hi 5 näm 2015 — 2020; näm
cui th1rc hin Chien hrçic phát tnin kinh t - xA hOi 10 nam; näm to chirc Dai hi
dãng bO các cap tin tâi D.i hi dai bi&i toàn quc lAn thir XIII cüa Dãng; là nàm
có nhiu ngày l IOn cüa dan tc..Tinh hinh quc th Va trong nuâc to ra nhiu thii
co, thun lcii nhung cling dt ra không It kho khan, thách thirc, dôi hOi toàn Dãng,
toân d và toãn quãn ta phâi n hrc phAn dAn rt cao, quyt tam rt I&n d thrc
hin thang 1çi Nghj quyêt Di hi d?i bieu toàn quc lAn th XII cüa Dãng, ma
trQng tam là:
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- Thng ciiông xây drng, chinh dn Dâng; ngn chn dy1üi sr suy thoái v tu
tr&ng chmnh trj, dao dirc, 1i sng, biu hin "tr din bin", "tr chuyn hóa" trong
ni b gn v&i thc hin Clii thi 05 cüa BO Chinh trj v h9c t.p và lam theo ti.r
t.r&ng, dao due, phong each H CM Minh, t?o sir chuyn bin mnh me han na
trong cong tác xây dirng, chinh dn Dãng.
- Tip tic cüng c& thng c.rYng nn tang kinh t vi mô, kim soát lm phát,
nãng cao näng sut, cht hrcing, hiu qua, tInh tir chü và sirc cnh tranh cüa nn
kinh t& D.y manh di m&i, hoàn thiên th ch& khoi thông ngun 1irc, to môi
truông d.0 tu, kinh doanh thông thoáng, thu.n lqi. Thác day mnh me co cu nn
kinh t g&i vâi dôi mói mO hinh thng tnrärng.
- Phát tri&i ngun nhãn lc ch.t h.rçing cao gn v&i phát trin khoa h9c — cong
ngh và di mó'i sang tao, thüc dy tAng tru&ng kinh tê nhanh và ben vüng.
- Chü trçng phát trin vAn hóa, xã hi, xây dirng con ngir&i, bâo dam an sinh,
nãng cao phuic lcii xA hi, cài thin dM s&lg nhãn dan.
- Tang ci.thng quãn l tai nguyen, bâo v môi trung, phông chng thiên tai,
ung phó vth bin di khi h.u.
- Tip tiic câi each hành chmnh, cãi each tiz pháp, tinh g9n b may, tinh giãm
biên ch& nã.ng cao hiu hrc, hiu qua diu hành và th1rc thi pháp lut.
- TAng ciiông kSr luat, kS' ci.ro'ng, dy mnh phông cMng tham nhüng, lang phI
tiêu cue.
- Cng c Quoc phông, gi' vQng an ninh quc gia, n djnh chmnh trj, trt tir,
an toàn xã hi; kiên quyêt d.0 tranh bâo v chü quyên, quyn chü quy&n bin, dâo
quôc gia trên Ca s& pháp lu.t quc t.
- Chü dng, tIch crc hi nh.p quc t, ma rng và nãng cao hiu qua hot dng
dôi ngoi, náng cao vj thá và uy tIn cüa Vit Nam trong khu virc và trên th giâi.
60 nAm trôi qua, ChMn thng Tua Rai mäi là mt dAu son chói 19i frong hch
sà cuc kháng chi&i chng M cCru nithc cüa dn tc ta, là ngun suc mnh to km
c vu toàn Bang, toãn quãn, toãn dan ra sue ph.n du, quyt tam hoàn thãnh th&ig
lçii Ng quyt Di hi di biu toàn qu& ln thii XII cüa Bang, vI dan giàu, nithc
mnh, dan chü, cong b&ng, vAn minh./.T
BAN TUYEN GIAO TRU1G UcNG — TIITNH JY TAY

I

