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Ci'a Lô, ngày tháng 6 nám 2022 

KE HOACH 
To chile các hot dng k nim 97 nãm Ngày báo chI 

Cách mng Vit Nam (2 1/6/1925 - 2 1/6/2022) 

Hithng tth K nim 97 näm ngày Báo chI Cách mng Vit Nam 

(21/6/1925 — 21/6/2022). Nhm tuyên truyên, giáo dic cho các tang 1p nhân 

dan v rniic dich nghia Ngày Báo chI each rnng Vit Nam. U' ban nhân dan 

thj xã Cira Lô xây dirng K hoch t chirc trin khai nhu sau: 

I. MJC JJCH, YEU cAu 
1. Miic dIch 

On li truyn thng Ye yang cüa báo chI cách mng Vit Nam 

2. Yêu cãu 

- T chirc các hot dng kS'  nim 97 näm Ngày Báo chI cách mng Vit 

Nam trên dia bàn. 

- T chrc các hot dng k' nim thit thrc, có nghTa, vol nhiu hInh 

thOc va ni dung phong ph'i, hp dn, tit kirn và dt hiu qua. 

II. KHAU HIEU VA THI GIAN 
* Khâu hiu tuyên truyn: 

- Nhit lit chào müng k nim 97 näm Ngày Báo chI cách rnng Vit 

Nam (2 1/6/1925 — 2 1/6/2022)! 

- Báo chI là di quân xung kIch trên mt trtn tu tu&ng và van hóa, là cu 

nôi giüa Dâng và Nhân dan! 

- Báo chI cách mng vi miic tiêu dan giàu, nuOc mnh, dan chü, cong 

bng, van minh! 

- Can b báo chI cüng là chin s' cách mng, cay but, trang giy là vu khI 

sc ben cüa ho! 
* Thôi gian tuyên truyn: Tr ngày 15/6/2022 — 30/6/2022 

III. TO CHC THVC HIN 

1. Phông Van hóa và Thông tin 

- Tham muu UBND thj xä xây dmg Kê hoach to chirc các hot dng k5' 

nim Ngày báo chI Cách mng Vit Nam và chi do huOng dn UBND các 





phithng, Trung tam VHTT&TT, các Ca quan, dan vj, tru?mg h9c to chirc trién 

khai các hott dng k nim 97 näm ngày Báo chI Cách mtng Vit Nam 

2 1/6/1925 - 2 1/6/2022. 

- Tham mu'u b tn th?ii gian chüc mirng các Ca quan báo chI. 

2. Phông Tài chInh - K hoich 

Tham mu'u UBND thj xã b trI ngun kinh phi t chüc các hot dng k' 

nim 97 näm Ngày Báo chI each ming Vit Nam. 

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

- Len 10 bdng ron, khâu hiu treo các vj trI phü hçip, an toàn & khu virc 

trung tam thj xa to không khI sOi dng trong nhân dan hu&ng ye ngày k nim 

97 näm Ngày Báo chI each ming Vit Nam (2 1/6/1925 — 2 1/6/2022). 

- M& dçit tuyên truyn sâu rông trên h thng truyn thanh ti'r thj xã dn 

các phu&ng v ni dung, miic dIch 2 nghia cüa Ngày Báo chI each mng Vit 

Nam, xây dirng phóng sr và dua tin trên dài PTTH tinh v các hot dng hithng 
t&i ngày k nim trên dja bàn th xã. 

- Ltp d1r trU kinh phi t chüc các hot dng và chüc mü'ng các cci quan 

báo chI nhân Ngày báo chI cách mng Vit Narn trInh UBND thj xa xem xét phê 

duyt. 

4. UBND các phuing 
- M& dçt tuyên truyn sâu rng trên h thng truyn thanh phuè'ng v ni 

dung, mic dIch nghia cüa Ngày Báo chI each mng Vit Nam, xây dirng tin, 

bài v các hott dng hu&ng tôi ngày k nim trên dja bàn. 

- Len 05 bAng ron khu hiu, treo c to quic, c vui tti trçi trên các tr1ic 
du&ng trung tam Va trV s& lam vic. 

Trén day là k hoch t chirc các hot dng k nim 97 nAm ngày Báo chI 

Cách mng Vit Nam 21/6/1925 — 21/6/2022 trên dja bàn thj xA Cüa Lô. Yêu 
câu Co quan, don vj lien quan và UBND phu&ng, trin khai thrc hin nghiêm 

tüc./.  1,fr 

Noi ,zhân: 
- S TT&TT; 
- Thung trirc Thj üy; 
- Chü tich, các PCT UBND thj xã; 
- Các ca quan, dan vj lien quan; 
- UBND phu&ng; 
- Luii VT, VH.( 

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

PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phüc 
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