
IJVBANNIIANDAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VI1T NAM 
THIXACIYALO Doe lap - Tir do - Hanh phñc  

S& iKH - UBND Cra Lô, ngày tháng 7 nám 2021 

KE HOACH 
Tuyên truyn k nim 76 nàm Ngay Cách m1ng Tháng Tam (19/8/1945 — 

19/8/202 1) và Quôc khánh ntro'c CHXHCN Viêt Nam (2/9/1945 — 2/9/202 1); 
91 nãm ngày Xô viêt Ngh Tinh (12/9/1930 — 12/9/202 1) 

Thirc hin huOng dn s 1 949/HD — SVH&TT ngày 20/7/2021 cüa Sâ VAn 
hóa vA Th thao v viêc t chirc tuyên truyn kr nim 76 nAm ngAy Cách mtng 
tháng Tam và Quc khánh nuc CHXHCN Vit Nam; 91 nAm Ngày Xô vit Ngh 
TTnh. U ban nhân dan thj xA Ci:ra Lô xây drng k hoch trin khai các nhim vu, 
ni dung ciii th nhu sau: 

I. MIC DICH, YEU CAU: 
1. Muc dIch: 
- T chirc các hot dng tuyên truyn sâu rng dn can b, dAng viên và các 

thng lrp nhân dan v vai trô, vj trI, giá trj lch si'r to lan cUa Cách mng tháng Tam 
trong ljch sir du tranh dng nuó'c, giU nuac cüa dan tc; khng djnh vai trô lAnh 
dio cUa DAng Cong sAn Vit Nam, cüa Chü tjch Ho Chi Minh di vâi sir nghip 
giAi phong dan tc, xay dirng va bAo v T quc; 

- Thông qua cAc hot dng nhm giAo dc lông yêu nuâc, tmyn thng ljch 
sU', vAn hóa dan tc; bM duO'ng và phát huy chü nghTa anh hung cách mng, tinh 
thAn dii doàn kt, nim tir hAo va chI ti1 11rc, tir cumg dan tc, gop phAn cüng c 
và bi dp nim tin cüa nhân dan di vói DAng, Nhà nuac vA ch d; 

- Phát huy hiêu quA các phuong tin tuyên truyn, vOi nhiu hInh thüc phong 
phü, ni dung sâu sic, thuyt phic, có siIc lan tôa rng, to dugc không khI phAn 
khai, tir hào, tin tung trong các tAng lap nhân dan; 

- Gn vai dAy mnh phong trào thi dua yeu nuó'c, phát trin kinh t, vAn boa, 
xA hi phn dAu thçrc hin thành cong Nghj quyt Di hi DAng b tinh lAn thu XIX 
và Nghj quyêt Dti hi XIII cüa DAng Cong sAn Vit Nam. 

2. Yêu cu: T chirc cAc hott dng k' niêm mt cAch thit thirc, an toàn, 
hiu quA, phü hçip vó'i diu kin và tInh hInh djch bnh covid-19 td dja phuang, 
danvi. 

II. H1NH TH1C TUYEN TRUYEN 
- Tuyên truyn trên các phuang tin bAo chI, phAt thanh truyn hinh, truyn 

thanh co' sa. 
- Tuyên truyn c dng trirc quan bAng pano, áp pIch, bAng rOn, khAu hiêu, 

trung bay trin lAm. 
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III. KHAU HIEU TUYEN TRUYEN: 
1. Khâu hiu tuyên truyn: 
1. Nhit 1it chào mrng 76 nàm Cách ming Tháng Tam (19/8/1945 - 

19/8/2021) và Quôc khánh niirc CHXHCN Vit Nam (2/9/1945 — 2/9/2021)! 
2. Tinh thn Cãch mtng Tháng Tam và Quc khánh 2/9 muon näm! 
3. Tip tiic dy mtnh cong cuc di mdi, xây d%rng và bâo v vng chàc to 

quc Vit Nam xà hi chU nghia! 
4. Dàng Cong san Vit Nam quang vinh muon näm! 
5. NuOc cong hoà xã hi chü nghia Vit Nam muon nàm!. 
6. ChU tjch H Chi Minh vT dti sang mài trong sr nghip cüa chüng ta! 
7. K' nim 91 nãm ngày Xô vit — Ngh linh (12/9/1930 — 12/9/2021)! 
8. Chào m'Crng k' nim 27 nàm thành 1p thj xà Cüa Lô (29/8/1994 — 

29/8/2021)! 
9. Tinh thin Xô Vi& — Ngh Tinh dyi d?yi bt diet! 
10. Toàn Dâng, toàn dan, toàn quân quy& tam thirc hin thing 1ci Nghj 

quyt Di hi XIII cüa Dáng và Nghj quyt Di hi Dáng b tinh 1n th XIX! 

IV. TO CH1YC THç'C HIN 
1. Phông Van hoá và Thông tin 
Tham muu UBNID thj xã xây dmg k hoch, chi dao  trin khai cOng tác 

tuyên truyn va kim tra dOn dc vic thrc hin co' s và các co quan, dcm vj. 

2. Trung tam Van hoá, Th thao và Truyên thông Thj xä 

- Thay di ni dung các pano, áp phIch, cim c dng chInh trj. T chüc 
tuyên truyn trên h thEng truyn thanh tr thj xà dn co s&. 

- T chirc treo ci t quc, cO Dãng, c vui a khu trung tam th xà và quáng 
trumg BInh Minh chào müng các ngày ki nim và k nim 27 näm thành 1p thj 
xã Cüa Là. 

- M dçt tuyên tmyn sâu rng trong cãc tang lap nhân dn v miic dIch, 
nghTa cüa Cách mng tháng Tam và Quc khánh 2/9. Xây dmg phóng sir, dua tin bài 
phát trên song dài PUH Tinh, cng thông tin din tr và co s& v các hot dng trén 
dja bàn thj xà hu'àng v các ngày k nim. Tuyên truyn guung nguai tt, vic tt trên 
các linh vrc cüa dai sng xã hi. 

3. UBND các phirông: 

- Chi do dài truyn thanh ma dçt tuyên truyn sâu rng trong cac thng lap 
nhan dan v mic dIch, nghia cüa Cach mtng tháng Tam và Quc khang 2/9. 
Khng djnh truyn thng ye yang cüa dan tc ta, dt nuac ta qua 76 näm xây dirng 
và phát triên. 

- Tu sira cac clim pa nO, áp phIch và cng chào phiic vi cho cOng tác tuyên truyn. 
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- Mi phung len 10 bang ron, khu hiu treo c Dng, c? To quc trên các tric 

duô'ng và tii tr s& co quan, nhà vAn hóa kMi chào müng các ngày k nim. 

- Chi do các co quan, do'n vi trên dja bàn, các kh6i và nhân dan tng d9n v 
sinh duing ph& treo bang rOn, c DAng, cà T quc. 

- Chinh trang các di tIch ljch sir trên da bàn phiic V11 nhân dan tham quan, dâng 
huang, dng hoa dam bAo các bin pháp phOng cMng djch bnh covid- 19. 

4. Các co' quan, trtrông hçc Va các co so' thu trñ: 

- Mi co quan, dan vi, trung h9c len 01 bang rOn, khu hiu, treo c t 
quc, cô!  dàng tti tri s lam vic. 

- T chCrc giao lu'u vAn hóa, van ngh, th thao chào mirng các ngày k nim phü 
hçp trong diu kin chng djch. 

5. Be nghj Uy ban Mat trân To quc và các tO chii'c doàn th thi xã 

CAn cü vào chrc nAng nhim vi cüa mlnh t chirc các hott dng thi& thirc 
trong hi vien, doàn vien. Tuyên truyn giáo di.ic truyn thng cách mng, nhüng 
thành tru ma dt nuc, Tinh và thj xA dit duqc trong thai gian qua. 

Trên day là k hotch tuyên truyn K nim 76 nAm Cách mng Tháng Tam và 
Quc khánh nurc CNXHCN Vit Nam; 91 nAm ngày Xô vit Ngh Thih. U ban 
nhan dan thj xã yêu cu Thii truo'ng cac Co quan, Trumg h9c, LTBND các phumg to 
chüc trin khai thuc hiên./. 

No'i nhIn: 
- SO VHIT; 
- TT Thj us', HDND thj xä; 
- ChU tjch, cac PCT UBND thj xA; 
- Ban tuyên giáo Thj u; 
- Các ban, nganh, ctoãn the liOn quan; 
- UBND các phurng; 

- Liiu: VT,  VH
,
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TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU T!CH 

Hoàng Van Phüc 
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