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So4 g  /KH- UBND Czca Ló, ngày tháng 7 nàm 2020 

KE HOACH 
Tuyên truyn k nim 75 nàm Ngày Cách mIng Tháng Tam (19/8/1945 — 

19/8/2020) Va Quôc khánh nithc CHXHCN Viêt Nam (2/9/1945 — 2/9/2020); 
990 näm Danh xng Ngh An (1030); 90 näm ngãy 

Xô viêt Ngh Tinh (12/9/1930 — 12/9/2020) 

Thrc hin huó'ng dn so I 785/HD — SVH&TT ngày 24/7/2020 ciiia Sd' Van 
hóa và Th thao v viêc t chrc tuyên truyên k' nim 75 näm ngày Cách mng 
tháng Tarn và Quôc khãnh nud'c CHXHCN Viêt Narn; 990 nãm Danh xLrng Ngh 

An; 90 näm Ngày Xô vit Ngh Tinh. U' ban nhân dan thj xa Cd'a Là xây drng kO 
hoach trin khai các nhiêm vu, ni dung cii th nhu sau: 

I. MUC filCH, YEU CAU: 
1. Muc dIch: 
I. Nhm tuyên truyn, giáo dc sâu r&ng trong các tang ld'p  nhân dan ye 

truyên thng yêu nir6'c, khI th hào hung, tinh than cách mng cüa nhân dan ta dLrói 
si.r lãrih dao cüa Dâng d tiën hành cuôc tOng khd'i nghia Cách mtng tháng Tarn 
thành công, khai sinh nud'c Viêt Nam XHCN. 

2. Tuyên truyn, giáo due lông yêu nud'c, truyën thông !jch sr, van hóa dan 
tc; bôi duO'ng và phát huy chü nghia anh hiing each mng, tinh than dai doãn kêt, 
nim tu hào và chI tu Irc; tr cumg dan toe; gop phân cüng cO vâ bi däp niêm tçr 
tin cüa nhân dan di vó Dâng, Nhà ni..râc và chê d. 

3. Tuyên truyn k' nim 75 nam Cách mng tháng Tam vâ QuOc khách nLrO'c 
CHXHCN Vit Nam gn vOi dy minh các phong trào thi dua yêu nud'c, phát triên 
kinh th, van hóa, xa hôi, phn dâu hoàn thành thang lçi nghj quyêtdi hi dãng b 
các cap nhiëm kS'  2020 — 2025, thi dua lap thành tIch cháo rnrng Di hi Dãng b 
tinh lan thr Xix tin td'i Dai  hi Dáng toàn quOc lan thcr XIII, thiët thuc chào rnrng 
k nim 990 näm Danh xung Ngh An; 90 näm Ngày XO viët Ngh Ti'nh. 

2. Yêu cãu: 
T chirc các hoat dng tuyên truyn k nim mt each thiM thirc, tiêt kiên, an 

toàn, tao dtro'c nhmg n tung sâu s.c trong dd'i sng tinh thin cüa nhân dan. 
II. NQI DUNG, HINH THIJ'C 
- Dy mnh eOng tác tuyên truyên nhthig thành tru ma toàn Dãng, toàn dan, toàn 

quân ta dat  duge trong 75 närn xây drng và phát triên; 990 nãm Danh xmg Ngh An; 90 
nam ngãy Xô viët Ngh Tinh; 26 nãm thânh 1p Thj xã 29/8/1994 - 29/8/2020) Va 
các ngãy k nim. 



- To chüc các cuc nói chuyn chuyên dê, sinh hot câu lc b c các tO chCrc 
doàn th& khi d tuyên truyn guong ngi.räi tt, viêc tat, nhüng tp the, cO nhOn cO 
nhiêu thành tIch trong lao dng san xuãt, trong sr nghip xãy dçrng vO bOo v TO 
q UOC.... 

- Phát dng phong trào lao dng thi dua san xuãt, cong tác, hoc tap, dày 
mnh các hot dng van hoá thông tin, th thao trong can bô, nhân dan. 

- Xây dirng các ciim pa no c dng khu trung tam Thi xà, trang trI, len 
bang rOn khâu hiêu, cä To quôc tti các cOng chào, trên các true du&ng giao thông 
chInh, & cOng s&, tru&ng h9c, nhã van hoã phu&ng, khOi, viêt tin bài phát song trên 
dài PTTH Tinh Va Thi xã. 

III. KHAU HLEU, THOI CLAN TUYEN TRUYEN: 
1. Khu hiu tuyên truyn: 
1. Nhit 1it châo mirng 75 nãm Cách mng tháng Tarn (19/8/1945 - 

19/8/2020) và QuOc khánh ni..r&c CHXHCN Viët Narn (2/9/1945 — 2/9/2020)! 
2. Tinh than Cách mng Tháng Tarn và Quc khánh 2/9 bt diet! 
3. Tiêp t1c day mnh cOng cuc di mó, xây di.mg và bOo v vrng chãc tO 

quOc Vit Nam xâ hi chO nghia! 
4. PhOt huy tinh than COeh mng Tháng Tam, dy rninh các phong trào thi 

dua vCu nuOc, quyt tOrn thrc hiên thang li nhiëm vy phát triên kinh tC xO hi nãrn 
2020! 

5. Tat cO vi muc tiêu dan giàu, nu&c manh, dan chO, cOng bang, van minh! 
6. Dãng Cng san Vit Nam quang vinh muOn näm! 
7. Nu&c cong hoà xä hi chü nghia Vit Narn muon nâm!. 
8. ChO tch Ho ChI Minh vi di sang mãi trong sçr nghip cüa chóng ta! 
9. Chào mrng ky nirn 990 nãm Danh xtrng Ngh An (1030 -2020)! 
10. Chào mrng kS'  nim 90 nãm ngày Xô viêt — Ngh Tinh (12/9/1 930 — 

12/9/2020)! 
11. Chào mCrng k' nirn 26 nãm thành l.p  thi xa Cira Là (29/8/1994 — 

29/8/2020)! 
1 2. Tinh thn Xô Viêt — Ngh Tinh dài d&i hat dit! 
2. Thôi gian tuyên truyên: 
- Dpt 1: Tuyên truyên k' niêm 75 nãm COch rnng Tháng TOrn và QuOc 

khOnh 2/9, k' nim 26 nãm thành lap Thj xã: Ta ngày 0 1/8/2020 den ngày 
5/9/2020. 

- Dat 2: Tuyên truyn k' nim 990 nãm Danh xLrng Ngh An; 90 nãm XO 
viêt Ngh TInh: Ttr ngày 06/9/2020 den ngày 1 5/9/2020. 

IV. TO CHI1C THIXC HIEN: 

1. Phông Van hoá vã Thông tin 

Tham muu UBND Thj xà xãy dçrng kê hoch, chi dao trin khai cOng tOe 
tuyên truyn và kim tra dOn dc vic thirc hin & ca s& và cOc ca quan, dan vi. 



2. Trung tm Van hoá, The thao và Truyên thông Th1 xä 

- Len 20 bang ron khâu hiu theo ni dung tuyên truyên; TO chrc treo cä tO 

quc, c Dâng, c vui khu trung tam Thj xà và quãng trLràng BInh Minh chào 

ml'.rng các ngày k' nim và k nirn 26 nãm thành 1p  thj xà Cra Là. 

- PhOi hçxp vâi Thj doàn to chirc chuang trInh van hoá, vAn nghê, the duc the 

thao chào rnrng k' nim 75 nam Ngay each rnng Tháng Tam và ngày QuOc khánh 

2/9, 26 nAm thành l.p Thj xA gAn vài các hoot dng chào mirng cac ngày k nim. 

- Phi hap vói các ban, ngành, doàn the, các phung t chc giao km vAn 

hoá, van ngh, th dye th thao chào rnrng các ngày k)' nim, dc bit là t.p trung 

các hott dng i phtthng, khi. 

- M dp't tuyên truyên sAu rng trong các tang lop nhAn dAn ye myc dIch, 

nghia cüa CAch ming tháng Tarn và QuOc khAnh 2/9. XAy dmg phong si.x, dua tin bài 

phAt trên song dai PTTH TInh, cng thông tin din tCr và ca s v cAc hot dng trên 

dja bàn Thj xa hu6ng v cAc ngày k nim. Tuyên truyên grang ngi..räi tot, viêc tOt 

trén các linh vçrc cüa di song xA hi. 

3. UBND cc phtràng: 

- Chi do dài truyên thanh mO dp't tuyên truyên sAu rng trong các tang iop 
nhAn dAn v muc dIch, ' nghia cüa Cách ming thAng Tam và Quôc khAng 2/9. 

Khang djnh truyn thông ye yang cOa dAn tc ta, dat nLró'c ta qua 75 nArn xAy drng 

và phAt trin. 

- Tu stra các cum pa nO, Ap phich và cng chào phyc vu cho cong tac tuyCn truyCn. 

- TO chirc cAc hot dng vAn hoA, van ngh, the thao k' nirn 75 narn Cách mng 

thAng Tam và Quc khánh 2/9; kS'  nim 26 nAm thành Ip Thi xA; k nirn 990 nArn 

Danh xung Ngh An; 90 nAm ngày Xô vit Ngh TInh. Mi phuOig len 1 5 bang rOn, 

kMu hiêu, treo cà' DAng, cà' T6 quc trên cAc tryc d.thng và ti try s ca quan, nhà vAn 

hóa khôi chào rn&ng các ngày k nim. 

- Chi do cAc ca quan, dan vj trën dja bàn, các khôi và nhAn dAn tOng dpn v 

sinh duäng ph& treo bang rOn, c DAng, c TO quOc. 

4. Các co' quan, tru'&ng hçc và cac co So' liru trti: 

- Mi ca quan, don vi, truàng hpc len 01 bang rOn, khâu hiêu, treo ca to 

quOc, c? dAng til try s lam vic. 

- TO chrc giao kru vAn hOa, vAn ngh, the thao chAo rnlrng các ngày k' nim. 

5. Be ngh Uy ban Mat trn To quOc vã các to chüc doàn the Th! xã 

- CAn cir vào chrc nAng nhim vu cüa mInh t chüc càc hot dng thiêt thçrc 

trong hi viên, doàn viên. Tuyên truyên giáo dye truyên thông eAch mang, nhCng 

thAnh nru mA dat nuóc, Tinh vA Thi xA dt dup'c trong thai gian qua. 



- Doân thanh niên Thj xà cht tn phôi hgp 'i câc ngành, doàn the, tnthng h9c 

t chüc d hi van ngh chào mmg các ngày l ki nim dam bão sôi nôi, thit thu'c. 

Trên day là k hoach tuyên truyn k nirn 75 nam Cách mng tháng Tarn Va 

Quc khánh nró CNXHCN Viët Nam; K nim 990 narn Danh xung Ngh An; 90 

narn ngày Xô vit Ngh Tinh. U5' ban nhân dan Thj xã yêu câu Thu trung các CG 

quan, TrLrng hoc, UBND các phuang to chtrc triên khai thy'c hin./.  1L 
Ncri nhân: 
-SO VHI I NghAn; 
- TI Thj LIV, HDND th xà; 
- ChCi tich, các PCT UBND thi xà 
- Ban tuvén mao Thi u': 
- Các ban, ngOnh. doàn the liCu quan 
- UBND các phuOng 

- Luu: VT, VHTT.,4 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH 
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