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V/v tuyên truyn k' nim Ngãy giâi
phóng min Nam 30/4, Quôc tê lao
dng 1/5, Chiên thäng din biên ph 7/5

KInh gri:
- Trung tam Van hóa, the thao và truyên thông Thj xã;
- U' ban nhân dan các phiiing;
- Các ca quan, dan vi, trtrO'ng h9c trên dja bàn Thi xã,
Thrc hin Cong van so 836/SVH&TT-QLVH ngãy 17/4/2020 cüa S& Van
hóa và The thao v vic tuyên truyn K' nim Ngãy giãi phóng mien Nam 30/4,
Quôc tê Lao dng 1/5, Chin thâng Din Biên Phü 7/5. UBND thj xa CCra Là yêu
cãu cãc phàng, ban, ngành dan vj lien quan, UBND các phu?ng, cãc Ca quan dan
vj, truàng hpc thuc hin mt so ni dung sau:
1. PhOng Van hóa và Thông tin
Tham muu t chirc cãc hot dng tuyên truyn c dng, thay dôi ni dung các
cçim co dng chInh trj trên dja bàn.
2. Trung tam Van hóa, the thao vã truyên thông Th xa
- T chirc tu scra, lam mi các ciim panô, áp phich, len 20 bang rông tuyên
truyn trén các truc ththng trung tam Thj xã; treo cä TO quc, Ca Dãng, ca Hi khu
virc Quãng trLrYng, giãi phân cách các tr1c di..rcmg BInh Minh, Nguyn Sinh Cung,
duang Nguyn Hue, thrang São Nam,
- Huàng dn cac phu'ang trang trI các cng chào và len panô, áp phIch, bang
ron, khu hiu tuyên truyn dam bão dtng ni dung, thôi gian.
- Cp nhât thông tin dang tãi trên cng thông tin din tlr Thj xã; Thumg xuyén
vit tin bài, xây dçrng phOng sir phát trên song phát thanh truyn hInh Tinh, Thj xâ.
- Trin khai các nhim vii chuyên mon theo k hoch d lam tOt cOng tác tuyên
truyn, phuc vii nhân dan trong thai gian k' nim (dam bão an toàn ph hçp vài cOng
the phàng chóng djch Covid - 19)
3. UBND các phu*ng:
- Chi dio dài truyn thanh tang thai krcing m& chuyên miic phát trên h thông
truyn thanh tuyên truyn các ngày k nim cüa dt ntrc.
- Tu s1ra, lam mi pano, ciim tuyên truyn c dng, len 10 bang ron, khãu
hiêu, ca vui treo ngang các tric dithng giao thông, try sâ lam vic, nhã van hoá
phung, khi; vn dông nhân dan treo cà' TO quc trong thai gian k nim to

không khI vui ti.rcii, phAn khó'i trong cong dng dan cu. (dam bão an toàn phCi hcp
vâi cong tác phông chóng djch Covid - 19)
4. Các co quan, do'ii vj, các tru'frng hçc:
Len 01 bang rOn khu hiu, treo Co i quc, cO vui, den trang tn 0 trV SO Co
quan, don vi, trong thOi gian din ra các ngày 1 k' nim ccia dat nuOc.
Khãu hiu tuyên truyên:
1. Chào mrng k' nim 45 nam ngày giái phOng min Nam thng nhAt dt
ntr0c (30/4/1975 - 30/4/2020)!
2. Tinh thAn Ngày giãi phóng min Nam, thông nhât dAt nirOc (30/4) Va ngày
Quôc t Lao dng (1/5) bAt diet!
3. Chào mi'lng k nim 66 näm Ngày chin thAng Din Biên PhO (7/5/1954 7/5/2020)!
4. Chü nghia Mac - Lé nm, tu tix0ng H ChI Minh là nn tang tu tuOng kim
chi nam cho hành dng cüa Dáng!
5. Dàng b Va Nhân dan thj xã Cra Là dAy manh h9c tp và lam theo tu
tl.r&ng, dao di:rc, phong cách Ho ChI Minh!
6. H9c tp và lam theo tu tuOng, do drc phong cách Ho ChI Minh gOp phAn
xây diing van hóa con nguOi Vit Nam dáp rng yêu câu phát triên ben vcrng và bão
v virng chic To quôc!
7. Phát huy sOc mnh di doàn kt toàn dan tc, dAy mnh cong cuc dôi mOi
dAt ni.rOc, th%rc hin thAng 1çi miic tiêu dan giàu, nuOc mnh, dan chü, cong bang,
van minh!
8. Dáng cong san Vit Nam quang vinh muon nàm!
9. NuOc cong hoà xã hi chü nghia Vit Nam muon näm!
10. Chü tjch H ChI Minh vi di sng mài trong sir nghip cüa chüng ta!
(Cong van gi'ti kern D cwong tuyên truyn cza ban Tuyên giáo Tinh iy Ngh
An)
Nhân duc Cong van nay yéu cAu các phông, ban, ngành lien quan, U ban
nhân dan các phuOng, các Co quan don v, truOng h9c nghiêm tic thrc hin./,

Nui nhiçin:
- Nhis trên;
- SO VH&TT;
- IT Thj üy,TT HDND thj x;
- Ch tjch, các PCT UBND thj xâ;
- Các phông, ban, ngành dn vi lien quart;
- Luu VT,
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