
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CU'A LO Dc 1p - Ty' do - Hnh ph lie 

S: /KH .UBND Ci'ca Lô, ngày tháng nám 2021 

KEHOACH 
Tuyên truyn L hôi du lich nãm 2021, k nim 114 nãm Du llch  Cfl'a Là và 
k niêm 46 nm Ngày giãi phóng mien Nam thông nhãt dat nu'ó'c (30/4/1975 

— 30/4/2019) Va CiC ngày Lê k nim ella dat nu'ó'c 

Dê trin khai thuc hiên tM Kê hoach th chtrc L hôi Du lich Cira Lô näm 
2021 vâ k nirn 114 närn du ljch Ci.:ra Lô, ki nirn 46 näm giâi phóng min 
Nam thng nht dt nu'óc (30/4/1975 — 30/4/2021), kS'  nim 131 närn Ngày sinh 
Chü tjch H ChI Minh vâ bu cu di biu quc hi khóa XV, hi dng nhân dan 
các cap. UBND thj xã Cüa Lô xây d'ng k hoich trin khai nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 
1. Quãng bá sâu rng du !jch Cü'a Là tOi du khách trong vâ ngoài tinh, 

nhm xüc tin du 1ch có hiu qua gop ph.n nâng cao vj th vâ phát trin du ljch 
bn vtrng, vi miic tiêu xây drng Cüa Là tr& thânh thành ph xanh - sach - dçp - 
giàu mtnh, van minh, hin dai. 

2. Nâng cao nhân thrc, trách nhirn trong các tang lóp nhân dan vi s1r phát 
trin thi xã du ljch bin và tio không khI thi dua sôi ni, hoàn thânh các chi tiêu 
phát trin kinh t - xä hi - Quc phông an ninh nàrn 2021 và các nàrn tiêp theo. 

3. Khng djnh nhtng thành tiru v Kinh t - Van hoá xã hi - Quc phông 
an ninh th xâ dt du'c trong thai gian qua. 

4. Các boat dông tuyên truyn chào rnrng L hi Du ljch Cñ'a Lô 2021 và 
k' nirn 114 närn du ljch Ctra Là, k nirn 46 nãrn Ngày giãi phóng mien Narn 
thng nht dt nu'ó.c (30/4/1975 — 30/4/2021), k' nirn 131 nãm Ngày sinh Chii 

tjch H ChI Minh duac tin hành dng b ti.r Ca s dn thj xã vol nhiu hlnh 

thrc da dng, phong phii, tao  không khI sôi dng, thu hi't si.r chii cüa mi tang 
lop nhân dan, cüa du khách trong nuó'c vâ Quc t. 

I!. NO! DUNG HINH TH1C 
- Tuyên truyn sâu rng trong các thng lOp nhân dan v miic dIch, nghia 

L hôi Du lich Cü'a Là närn 2021 vâ k niêrn 114 näm du ljch Cua Là, k nirn 

27 narn thânh lip thj xã và các ngây ! k' nirn cüa dat nu'Oc. Khng djnh tiêm 
näng và nhüng thânh tiru dat  duc cüa thj xã, các dja phu'o'ng trong thài gian 
qua. 

- Ma các ló'p tp hun van hoá giao tip ü'ng xü du ljch tai  các phu'rng, tO 
chuc các boat dng: Biu din ngh thuât, giao lu'u van boa, TDTT, sinh hot 
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CLB tha, nhac, lien hoan van ngh giü'a các kMi van hóa; t chtrc các trô choi 

dan gian và các L hi truyn thng cüa dja phmmg. 
- Lam t& cong tác tuyên truyn nhu: T chirc hpp báo và phi hçip Dài 

PTTH Tinh xay dirng phirn phóng sr truyn hmnh, to chrc cuôc thi báo chI tuyên 
truyn v du lich Cu.a Lô, len bang rOn, khu hiu, panO, áp phIch tuyên truyên 
dung ph, các ci1m tuyên truyn c dng, tuyên truyên luu dng, triên lam 
tranh ánh, t chü'c vâ tharn gia hi chç to không khI sOi dng trong nhân dan 
hrnfng ti L hi. 

III. TO CHIJ'C THIXC HIIN 
1. Phông Van hóa và Thông tin 
- Tharn rnu'u UBND thj xã triên khai các hott dng tuyên truyn, quáng bá 

phiic vij L hi Du ljch Cira Lô nãrn 2021 và k nim 114 näm du lch Cira Lô 
vâ các ngày L k nirn cüa dt nu'óc. 

- Lam viêc vo.i các nhà tâi trçY d chun bj các diu kin phc vi cong tác 
tuyên truyn, quáng bá và t chü'c các hot dng phic vçt L hi. 

- Tharn mu'u UBND thj xã ni dung tuyên truyên trên các panO, áp phIch, 
bang rOn, ku hiu và chi dao  Ca sO', các ca quan, dan vj, các ca sO' luu trü t 
chirc tuyên truyn theo ding k hoch. 

2. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông thj xä 
- TO chO'c tu sü'a, lam rnO'i các cim panO, áp phIch tuyên truyn dung ph. 
- Chü trI trin khai treo c? T quc, cO' Dáng, cO' hi khu virc Quâng 

tnrng, giâi phân each các triic dumg BInh Minh, Nguyn Sinh Cung, du'O'ng 
Nguyn Hue, du'O'ng Sào Narn. 

- HuO'ng dn các phuO'ng trang trI các cong chào va len panô, áp phIch, bang 
rOn, khu hiu tuyen truyn dam báo dung ni dung, thO'i gian. 

- T chüc và chi dao  ca sO' th chirc tOt các hot dng van hoá - van ngh 
theo K hoach  du'çc phê duyt. 

- Phi hçp các don vj lien quan chun bj t& các diu kin phiic vi Lé hi 
du Ijch CO'a Lô närn 2021 vâ các hott dng theo k hoach. 

- B&t du tir 08/4/2021 rnO' chuyên imic phát trên h thng truyên thanh tr 
th xã dn Ca sO' va cng thông tin din tO' thj xã vO'i chO' d "Chao mO'ng nàrn Du 
ljch Cüa Là 2021, k niêm 114 nàrn du lich Ci:ra Lô và k nim các ngày 1 lO'n 
cüa dt nu'âc. Chào rnO'ng k nirn 46 nam Ngày giái phóng rnin nam, thông 
nht dt nu'âc; dua tin kjp thO'i v các hott dng k nim; biu du'ang "ngu'O'i tOt, 
vic cáC hoat dông tn an, thärn hOi các gia dInh chInh sách, ngu'O'i có cong. 

- Quán l va cp nht thông tin dang tài tren trang Website CO'a Là; ThuO'ng 
xuyên viêt tin bai, xay dçrng phóng sij phát tren song phát thanh truyn hInh 
Tinh, thi xâ vâ ghi bang dê tuyên truyên trên dâi truyên thanh Ca sO' ye muc dIch, 
' nghia cüa L hi Du ljch Cu'a Là nãm 2021 và k nim 114 näm du ljch Càa 

LO, k nirn các ngày l k nirn ciLia dt nu'O'c. Khng djnh tim nàng Du ljch va 
nhQng thanh tru dt duçic ciLia thj xã và CO SO trong thO'i gian qua. 



- Tuyên truyên gu'ang ngu'O'i tot, viêc tOt, nh&ng tp the, cá nhân có nhiêu 
thành tIch xut sc trong h9c tap, Cong tác và trong lao dng san xuât. 

- Phi h9p dài PTTH Tinh d truyn hInh trirc tiêp dêm khai mtc Lê hi và 
các hot dng theo K hoch du'çc phê duyt. 

3. UBND các phu'b'ng 
- T chirc sinh hot truyn thông t9a dam kho'i dy và phát huy truyên 

thng yêu nu'oc, chü nghia anh hiing cách rnng, chI quyêt chin, quyêt thàng 
cüa Dti thng rnüa Xuân nãm 1975. 

- Chi dto dài truyn thanh bt du tü' 08/4/2021 rn& chuyên miic phát trên 
h thng truyn thanh vi chü de 'Chào in1rng närn Du ljch Cira Lô 2021 và k 
niêm 114 näm du lich Cira Lô!.  

- Tu sa, lam mó'i pano, cirn tuyên truyên cô dng, mi d't tuyên các ngày 
1 k nim len 20 bang rOn, khu hiêu, lam h thng Co.  VU1 treo ngang các triic 
dirO'ng giao thOng, trii sO' lam viêc, nhà van hoá phuO'ng, khi; v.n dng nhân 
dan treo cO' T quc trong djp din ra L hi tto không khi vui tuo'i, phân kh&i 
trong cong dng dan cu'. 

- Trang trI CáC Ctng chào trên dia bàn các phu'O'ng: Nghi Huang, Thu Thus', 
Nghi Hôa, Nghi Hãi b trI c Hi trén giài phân cách thrO'ng BInh Minh, du'Ong 
Nguyn Sinh Cung thuôc da phn dan vj mInh to không khI sôi dng, vui tu'oi 
trong thi gian din ra CaC hot dng. 

- Chi do kMi, CO quan, tru'Olig h9c, Cac kháCh skin, nhà hang lam t cong tác 
tuyen truyM, tOng d9n v sinh dam báo rnOi tnthng Xan}ì - Sch - Dp phiic v L 
hôi. 

- Triên khai thirc hin xây dii'ng các diem den, diem ch&h in de tuyên truyn 
quâng bá. 

- To chO'c tOt CaC hot dng van hoá, van ngh, TDTT theo K hoch Cua thj 
xã và dja phuong. 

4. Các co quan, tru'O'ng h9c, khách sn, nhã nghi 
- Len bang ron khu hiu, treo co TO quOC, Co vui, den trang trI a tri sO' Co 

quan, don vj, trong thôi gian din ra L hi và CáC ngày lê kS'  nim cua dat nro'c. 
- Tu sü'a CO SO' vt Chat, trang trI khuOn vien CO quan dam bão mOi truO'ng 

Xanh - Sch - Dçp. Tham gia và t ChuC tot CáC hot dng van hoá - th thao 
theo K hoach cua Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông thj xã dê ra. 

5. Be nghj UBMTTQ và các doãn the 
Can cir vào chO'c näng, nhim v cüa mInh phi hp UBND thj xà t chi'rc 

trin khai t& các ni dung theo K hoch di.rçic phe duyt d gop phn vào 51r 
thành cong cüa L hi va các sirkin chjnh trj cüa dt nuO'c. 

IV. THOl GIAN VA KHAU HIEU TUYEN TRUYEN 
1. Thô'i gian tuyên truyn: Ta' ngày 05/4/202 1 dn ht ngày 30/6/202 1. 
2. Khãu hiu tuyên truyên 
1. Chào muing L hi Du ljch CO'a LO 2021! 
2. Chào mimg k nim 114 näm du ljch Cira LO! 
3. Du lich Cia LO An toàn - Than thiên - men khách! 
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4. T.t Ca vi muc tiêu xay dung Cra Là tth thành thành ph du lch biên 
xanh, sch, dep, giàu rnnh, van rninh, hiên di! 

5. Nhit 1it chào rnrng k nim 46 nãrn ngày giãi phóng mien Nam thng 
nht dt nu'c (30/4/1975 - 30/4/2021)! 

6. Nhit liêt chào niirng 131 närn Ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh vi dai 
(19/5/1890 - 19/5/202 1)! 

7. Quyêt tam thirc hin thãng lçii Nghi. quyêt Dti hi Dàng các cap và Nghi. 
quyêt Dui hi XIII cüa Dàng! 

8. Tt cà vi dan giàu, nmrc manh, xâ hi cong bng, dan chü van minh! 
9. Hçc tp và lam theo tu tu'àng, dao di.rc, phong cách H ChI Minh! 
10. Chü tjch Ho ChI Minh vi di, sng mäi trong sr nghip cüa chiing ta! 
11. Nu'c cong hoà xã hi chü nghia Vit Nam muOn nàm! 
Yêu ciu: Các cc" quan, ban, ngành lien quan, UBND phu'ô'ng và các cci so' 

lu'u tri can ci vào tInh chat cOc 5zc kin de' du'a ni dung khau hiu tuyên truyn 
phii hcip. 

Trên day là K hoch tuyên truyn Lê hi näm 2021 và kS'  nim 114 nàm 
Du ljch Ctra Là; K nim các ngày l ló'n cüa dat nu'âc. UBND thj xã yêu câu 
Thu trung các Co quan, truO'ng hpc, giám dc các khách san, nhà nghi, Chii tjch 
UBND các phung xây dirng K hotch cii th t chirc trin khai thirc hin./— 

No'i nhân: 

- So VH&TT Ngh An; 

- SO Du ljch Ngh An; 

- So TT&TT; 

- TT Thj ui', TT.HDND; 

- Chü tich, các PCT UBND thj xã; 

- Ban tuyOn giáo Thi us'; 

- Các baii, ngânh, co quan, truOng hoc; 

- UBND phuOng, CO SO !uu tri; 

- Li.ru VT,  VH.,AI 

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

Hoàng Van Phüc 
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