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KE HOiCH
To chác tuyên truyên "Ngãy hi Di doãn kêt toãn dan tc" nãm 2020
Thuc hiên Ké hoch so 2824/KH-BCD ngày 27/10/2020 cüa BCD phong
tràa Toàn dan dan kêt xây drng däi song van hóa tInh NghAn ye vic to chirc
tuyên truyên "Ngày hci Di doàn kët toàn dan tc" nãm 2020. Uy ban nhân dan Thj
xä xay dirng kê hoch tuyên truyên nhu sau:
I. MTC DICH, YEU CAU
1.MucdIch:
- Tuyên truyên, giáo diic truyên thOng, nâng cao nh.n thtrc trong các tang 16p
nhân dan ye chii truang, dua'ng lOi cüa Dáng, chInh sách pháp luat cüa Nhà nuác
ye tang cu6ng, cüng cO và phát huy sjrc mtnh khôi Dai doàn ket toân dan toe, tao
không khI thi dua, tiêp t1c thçrc hin tot Phong trào "Toàn dan doàn ket xây dçrng
d61 song van hóa" trên da bàn thj xà Cira Là.
- Tiêp tiic tang cuà'ng, ciing CO và phát huy src rntnh khôi Dii doãn kêt toàn
dan tâc, biêu duo'ng các diên hinh tiêu biêu thrc hin các cuc v.n dng, các phong
trào thi dua yêu nurc x cong dOng dan cu, gop phân thyc hin có hiu qua CL1C
van dng "Toàn dan doàn kêt xây dirng nông thOn mái, dO thi van minh".
2.Yêu câu:
To chirc các hott dng tuyên truyên "Ngày hi D.i doàn kêt toàn dan tc"
(18/1 1) trën dia bàn Thi xà dam bào thiêt thçrc, hiu qua.
II. NO! DUNG, HINH THU'C, THOl ClAN TUYEN TRUYEN
1. Ni dung:
1.1 Tuyên truyên ye llch sir truyên thông ciia Mt tran To quOc Vit Nam và
vai trà cüa Mat tran trong thà k' mói.
1 .2. Tuyên truyên các chü truo'ng, chInh sách ci.ia Dãng, phãp 1u.t cia Nhâ
nuOc trong xây drng khOi di doàn kët toàn dan tc; Chi thj sO 10-CT/TW ngây
15/12/2016 cüa Ban BI thu Trung uGng Dáng ye tang cithng s,x lành do ciia Dàng
dOi vOi cuc vn dng "Toàn dan doàn kêt xây dirng nOng ,thôn mói, dO thi vtn
minh"; Nghj quyêt 05-NQ/TU ngây 14/12/2020 cüa Ban Chap hành Dáng b tinh
Ngh An ye xây dirng con nguOi van hóa, gia dinh van hóa Ngh An dáp i.rng yêU
câu hi nh.p và phát triên.
1 .3. Tuyên truyên kët qua thuc hin các phong trào thi dua yêu nLrc, các
cuc van dng do Mat tran TO quOc Vit Narn phát dng, ye kêt qua hoat dông c1ia
Mat trân các cap, các tO chrc thành vien hLrOng i.rng ChLrong trInh hành dng cüa
Mat tran TO quOc Viêt Nam, Phong trào "Toàn dan doàn ket xây drng däi sOng van
hóa

ijch sr c' .'h rnng cüa quë hLrang, biêu
1 .4. Tuyên truyên ye truyCn
du'ng nhrng rnô hInh, dién hInh,
the. cá nhãn tiu biêu 6' cong clông; khGi dy,
phát huy tmnh cam nh6' ye ci nguon c6a con em xa quê dê mgi ngu6'i hLr6'ng ye gia
dInh và gop src xây drng quê htrang.
1.5. To chirc các hoit dng thiêt thirc xây drng cong dông dan cu ngày càng
doàn k&t, van minh: To chtrc thäm và tang qua các gia dlnh chInh sách, trông Va
chàm SoC cay xanh; ye sinh, chinh trang khu dan cu sach, dp; to chuc các hoit
dng van hOa, the thao, sinh hot cng dông...
1 .6. Khãu hiu tuyên truyên
- "Ngày hi Dai doàn kêt toàn dan tc" (18/11). - K nirn 90 nãrn Ngày
truyên thông Mat tr.n To quOc Vit Nam(18/1 1/1930 18/1 1/2020).
- Phát huy sirc manh dai doàn kêt toàn dan, quyêt tarn thçrc hin thang lo'i
Nghj quyêt Dti hi Dáng b tinh Ngh An lan thr XIX.
- Dti doàn két toàn dan tâc vi muc tiéu dan giàu, nu6'c manh, dan ch6, cOng
bang, van rninh.
- "Toàn dan doàn ket xay dçrng nông thôn m6'i, dO thi van minh".
- Van hoá là nên tang tinh than cüa xa hi, là muc tiêu, dng lçrc phát triên
ben vti'ng dat ni.râc.
- "Toàn dan doàn kêt xây dung d6'i sOng van hóa'.
- Xây dçrng và phát triën van hoá, con ngu6'i Viêt Narn dáp rng yêu câu phát
triên ben vcrng dat nu'6'c là trách nhiêm c6a toãn dáng, toàn dan.
- Xây drng cn ngu6'i van hóa, gia dInh van hóa Ngh An dáp img yëu câu
hi nhp và phát triên.
- Gia dInh là no'i bào tOn, phát huy CáC giá trj van hóa tOt dp cüa dan tc.
- Xây dirng mOi tru6'ng van hóa gia dinh - cong dOng - xä hi lành mnh.
2. HInh thtI'c tuyên truyên
- Tuyên truyën thông qua các tin, bài, phóng sçr, chuyên trang, chuyên mçic,
chuyen dé tren các Báo.
- Tuyên truyn trçrc quan: Bang rOn, khãu hiëu, pano, áp phIch.
- To chü'c hi nghj biêu duGng và ton vinh cãc Ca nhân, gia dinh van hoá,
khu dan cu van háa tiêu biêu xuãt sac; các hot dng van háa, the thao 6' khu dan
Cu.
- Van dông các ho gia dInh treo c6' To quôc trong dp "Ngày hi D.i doàn
kt toàn dan tôc", k' nim 90 nam Ngày truyên thng Mat tran To quOc Vit Narn
(18/11/1930- 18/11/2020).
3. Thô'i gian tuyên truyn: Tr ngãy 10/11/2020 - 20/11/2020.
III. TO CHU'C TH1J'C HIN
1. Phông Van hóa và Thông tin
- Tham rnuu UBND ban hành ké hoach tuyen truyën và tO chi.i'c các hoit
dông trong dp "Ngày hi Dai doàn két toàn dan töc" tren tinh than doàn két, vui
tuai, tit kiêm, thiêt thuc.

- Chi do to chirc các hot dng van hOa, the thao, tOn vinh và biêu duong
các diên hInh cá nhân, tp the tieu biéu trong Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây
dçrng dri sng van hóa" vào djp "Ngày hi Di doàn kêt toàn dan tic".
2. Trung tam Van hóa, Th thao vã Truyên thông
- Len 10 bang ron khâu hiêu, treo cO' tO quOc, Ca dáng trên các tryc dithng
chInh trung tam Thj xã to không khI sOi dng trong nhân dan huO'ng ye k' nim
90 Ngây truyên thông Mt tr.n To quOc Vit Nam (18/11/1930- 18/11/2020).
- Xây drng chuyên mçlc tO chirc tuyen truyên sãu rng ye k' nim 90 nãm
Ngày truyn thng Mt trn To quc Vit Nam trong chuang trInh truyên thanh
hang ngày.
3. UBND các phu'ô'ng
- Chi dao dài truyn thanh tO chirc các hoat dng tuyên truyên ky nim 90
nãrn Ngày truyOn thông M.t tr.n To quôc Vit Narn.
- Mi phuang len 10 bang rOn, khâu hiêu, treo c Dáng, ca TO quOc, ca
phun, ca vui .. trên các trVc du'ang, các cOng sO', nhà van hoá và vn dng nhân
dan treo cO' chào m&ng k' nim 90 nãrn Ngày truyOn thông M.t trn TO quOc Vit
N am.
- Chi do các khOi to chi.rc cãc hot dng van hóa, the thao, tOn vinh và biëu
duo'ng các din hinh Ca nhân, t.p th tiêu biêu trong Phong trào "Toàn dan doàn kCt
xây drng däi sng van hóa" vào dip "Ngay hi Di doàn kOt toàn dan tc".
- Chi do các khôi và nhân dan tng d9n v sinh duO'ng ph to khOng khI
vui tLri phn khO'i Van minh - Sch dp.
Trén day l Kê hoch tO chirc tuyên truyên "Ngay hi D.i doàn kOt toàn dan
tc" näm 2020. U ban nhân dan Thj xa yêu cãu ThO tru'O'ng các co quan, ban,
ngành, UBND các phuà'ng to chi.rc triên khai thçrc hin nghiêm tüc.,
No'i n/ian:
- S VHTT:
- SyTT&TT
-TTThj ui', HDNDThI xä;
- ChU tich, cac PCT UBND thj xa
- Ban tuyên giáo Thi ui';
- Các ban, ngânh, doàn the lien quan;
- UBND các phuing;
- LLrL1: VT,

TM.UY BAN NHAN DAN
KT.CHU T!CH
PHO CHU TICH

Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò
04-11-2020 08:05:33 +07:00

Hoãng Van Ph(ic

