
UBANNHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHJA VI1T NAM 
TIIIXACU'ALO lJôc lap - Tir do - Hanh phüc 

S& /KH - UBND Ctca Lô, ngày tháng 11 nám 2021 

KE bACH 
To chüc tuyên truyên "Ngày hi Dti doàn kêt toàn dan tc" nãm 2021 

Thrc hin K hoch s 2975/KH-BCD ngày 04/11/2021 cüa BCD phong 
trào Toàn dan doàn kêt xây dirng dcii song van hóa tinh Ngh An ye vic to chüc 
tuyên truyên "Ngày hi Dii doàn két toàn dan tc" näm 2021. Uy ban nhân dan thj 
xã Cira Lô xay dçmg kê hotch tuyên truyên nhu sau: 

I. MIIC IMCH, YEU CAU 
1. Muc dIch: 
- Tuyên truyên, giáo dyc truyên thông, nâng cao nhn thüc trong các tang lop 

nhân dan v chü tru'Gng, dixà'ng lOi cüa Dáng, chInh sách pháp 1ut ci:ia Nhà nuc 
v tang cuing, cüng cO và phát huy src mnh khOi Di doàn kêt toàn dan tc, tio 
không khI thi dua, tiêp tçic thirc hin tOt Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây drng 
dyi sang van hóa" trên dja bàn tinh trong tInh hInh mdi. 

- Biu ducrng, ton vinh các diên hInh tiêu biêu thirc hin các cuc vn dng, 
cac phong trào thi dua yêu nithc cong dông dan cu, gop phân thirc hin có hiu 
qua Cuc vn dng "Toàn dan doàn kêt xây dyng nông thôn mdi, do thj van minh". 

2.Yêu câu: 
To chirc các hott dng tuyên truyên "Ngày h5i Di doàn kêt toàn dan tc" 

(18/11) trên dia bàn thj xã dam bâo thiêt thirc, hiu qua, thuc hin nghiêm các bin 
pháp phông chông djch Covid-19. 

II. NQI DUNG, HINH THU'C, TH5I GIAN TUYEN TRUYEN 
1. Ni dung: 
1.1. Tuyên truyên ye ljch sü truyên thông cüa Mt trn To quôc Vit Nam và 

vai trô cüa Mt trn trong thO'i kST mth. 
1.2. Tuyên truyên các chü truong, chInh sách cüa Bang, pháp lut cüa Nhà 

nu'c trong xây drng khOi dti doàn kêttoàn dan tc; xây dirng và phát triên van 
hóa, con ngu'i Vit Nam dáp üng yeu câu phát triên ben vüng dat rnxâc; Chi thj sO 
10-CT/TW ngày 15/12/2016 cña Ban Bi thu Trung uong Dãng ye tang cung sir 
lAnE do cüa Bang dOi vi cuc vn dng "Toàn dan doàn ket xây dirng nOng thôn 
mói, dO thi van minh"; Chi thj so 06-CT/TW ngày 24/6/202 1 cüa Ban BI thu ye 
tang cung sir lAnh do cüa Dáng dOi vói cong tác xây dirng gia dinh trong tInh 
hInh mói. 

1.3. Tuyên truyên ket qua thc hin các phong trào thi dua yêu nuic, các 
cuc vn dng do Mt trn To quOc Vit Nam phát dng, ye kêt qua hot dng cüa 
Mat trn các cap, các tO chirc thành viên hung iiirng Chuang trInh hành dông cUa 
Mt trn TO quOc Vit Narn. 



1.4. Tuyên truyn v truyn tMng ljch si1r each mtng cüa quê huang, biu 
duong nhüng mô hInh, diên hInh, tp the, cá nhân tiêu biêu cong dông; khcyi day, 
phát huy tInh cam nh ye ci nguôn cña con em xa quê dê mi nguô'i hithng ye gia 
dInh và gop sirc xay dirng quê huo'ng. 

1.5. To chüc các hot dng thiêt thirc xây drng cong dông dan cu ngày càng 
doàn ket, van minh; To chirc thãm và tng qua các gia dInh chInh sách, trông và 
chAm soc cay xanh, ye sinh, chinh trang khu dan cu sch, dçp; to chirc các hot 
dOng van hóa, the thao, sinh hot cong dông... 

1.6. Khâu hiu tuyên truyên 
- "Ngày hi Dti doàn kêt toàn dântc" (18/11). 
- Kr nim 91 näm Ngày truyên thông Mt trn To quôc Vit Nam 

(18/11/1930-18/11/2021). 
- Dai doàn ket toàn dan toe vi mic tiêu dan giàu, nithc mnh, dan chü, cong 

bang, van minh. 
- "Toàn dan doàn kêt xây dirng nông thôn mói, do thj van minh". 
- Van hoá là nên tang tinh than cüa xà hOi, là miic tiêu, dng lirc phát triên 

ben vüng dat nuâc. 
- Xây drng và phát triên nên van hóa Vit Nam tiên tiên, dm dà bàn sac dan 

tc. 
- Xây dirng va phát trien van hóa, con ngui Vit Nam dáp üng yêu câu phát 

triên ben vng dat nuác. 
- Xây dmg và phát triên van hoá là sir nghip cüa toàn dan. 
- Xây dimg con ngui van hóa, gia dInh van hóa Ngh An dáp irng yêu câu 

hi nhp và phát triên. 
- Gia dInh là noi bão ton, phát buy các giá trj van boa tot dçp cüa dan tc. 
- Xây drng môi tru?ing van boa gia dInh - cong dông - xà hi lành mnh. 
2. HInh thü'c tuyên truyên 
- Tuyên truyên thông qua các tin, bài, phóng sr, chuyen trang, chuyên miic, 

chuyên de trên các Báo, Dài Phát thanh và Truyên hinh, h thông Dài truyên thanh 
CO SY. 

- Tuyên truyên trirc quan: Bang rOn, khâu hiu, pano, áp phIch. 
- To chirc biêu throng và ton vinh các cá nhân, gia dInh van boa, khu dan cu 

van boa tieu biêu xuât sac; các boat dng van boa, the thao a khu dan cu. 
- Các h gia dInh treo ca To quôc trong djp "Ngày hi Di doàn kt toàn dan 

tOe", k' nim 91 nãm Ngày truyen thông Mt trn T quc Vit Nam (18/11/1930-
18/11/2021). 

3. Thôi gian tuyên truyn: Tr ngày 10/11/2021 - 20/11/2021. 
III. TO CH1YC THC HIN 
1. Phông Van hóa và Thông tin 
- Tham muu UBND ban hành k hoch tuyen truyn và t chirc các hoit 

dng trong dip "Ngày hi Dti doàn kt toàn dan tc" tren tinh than doàn két, vui 
tuoi, tit kim, thit thuc. 
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- Chi do t chirc các hot dng van hóa, th thao, ton vinh và biu drnmg 
các din hmnh ca nhân, tp th tiêu biu trong Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây 
drng dô'i sng van hóa" vào djp "Ngày hi Di doàn kt toàn dan tc". 

2. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông 

- Treo cO t quc, c dàng trên các triic duè'ng chinh trung tam thj xã to 
không khI sôi dng trong nhân dan hthng v k' nim 91 Ngày truyn thông Mt 
trn T quc Vit Nam (18/11/1930- 18/11/2021). 

- Xây drng chuyên miic t chirc tuyên truyn sâu rng ye k nim 91 näm 
Ngày truyn tMng Mt trn T quc Vit Nam trong chucrng trInh truyên thanh 
hang ngày. 

3. UBND các phuong 

- Chi do dài truyn thanh t chi1rc các h9at dng tuyên truyn k nim 91 
näm Ngày truyn thng Mt trn T quc Vit Nam. 

- Mi phuO'ng len 10 bang ron, khu hiu, treo c Dãng, c T quc, c 
phuàn, c vui .. trên các trc dung, các cOng sO', nhà van hoá và vn dng nhân 
dan treo cO' chào mrng k nim 91 näm Ngày truyn théng Mt trn T quc Vit 
Nam. 

- Chi dio các khi t chüc các boat dng van hóa, th thao, ton vinh và biu 
duong các din hinh Ca nhân, tp th tiêu biu trong Phong trào "Toàn dan doàn kêt 
xây dung di sng van hóa" vào dip "Ngày hi Dti doàn kt toàn dan tc". 

- Chi dio các khi và nhân dan tng dçn v sinh duO'ng ph tio khOng khI 
vui tucci phn khO'i Van minh - Sich dçp. 

Trên day là K hotch t chüc tuyên truyn "Ngày hi Dti doàn kt toàn dan 
tc" näm 2021. U ban nhân dan thj xã yêu cu Thu truO'ng các co' quan, ban, 
ngành, UBND các phuO'ng t chi'rc trin khai thçrc hin nghiêm tüc./. 

No'i n/ian: 
-SO VHrF; 
- SO TT&'TT; 
- UT Thj us', HDND Thj xã; 
- ChO tjch, các PCT UBND thj xã; 
- Ban tuyên giáo Thj u; 
- Các ban, ngành, doân the lien quan; 
- UBND các phu'O'ng; 

- Lu'u: VT, VHM- 

TM.U( BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU T!CH 

bang Van Phñc 
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