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iKEI - IJBND Ci,'a Lô, ngày tháng 8 nàm 2022 

ICE HOACH 
Tuyên truyn k niêm 77 näm Ngày Cách ming Tháng Tam (19/8/1945 — 

19/8/2022) và Quôc khánh niro'c CHXHCN Viêt Nam (2/9/1945 — 2/9/2022); 
120 nám ngày sinh dông chI Lê Hông Phong (06/9/1902 — 06/9/2022); 

92 näm ngày Xô viêt Ngh Tinh (12/9/1930 — 12/9/2022) 

Thrc hin hithng dn s 1912/HD - SVH&TT ngày 25/7/2021 cüa Sâ Van 
hóa và Th thao v vic t ch(rc tuyên truyn k' nim 77 näm ngày Cách mtng 
tháng Tam (19/8/1945 -19/8/2022) và Quôc khánh nuOc CHXHCN Vit Nam 
(2/9/1945 — 2/9/2022); 120 nãm Ngày sinh dng chI Lê Hng Phong (06/9/1902 - 
06/9/2022); 92 näm Ngày Xô vit Ngh TTnh (12/9/1930 - 12/9/2022). U' ban nhân 
dan thj xä Cüa Là xây dxng k hoch trin khai nhu sau: 

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

thng lap nhân dan v vai trà, vj trI, giá trj ljch si'r to lan cüa Cách mng tháng Tam 
trong lch sir du tranh dirng nuac, giü nuâc cüa dan tc; khng djnh vai trô lãnh 
dto cña Dãng Cong san Vit Nam, cüa ChU tjch Ho ChI Minh di vri si,r nghip 
giãi phong dan tc, xây dçrng và bào v T quc; 

- Thông qua các hott dng nhãm giáo diic truyên thông yêu nuâc, chI tir 
l%rc, tr cuông, khát v9ng hOa bInh cüa dan tc; dê cao tinh than di doàn kêt 
toàn dan tc; the hin lông biêt o'n sâu sac dôi vâi các the h dã hy sinh vi dc 1p 
dan tc, thông nhât dat nuóc; 

- Thông qua các hot dng tuyên truyên nhäm tn an, ton vinh, khäng djnh 
cong lao và nhü'ng cong hiên to lan cüa dông chI Lê Hông Phong dôi vai sçr nghip 
cách mng cüa Dãng và dan tc ta; de can b, dâng viên và Nhân dan hiêu rO ye 
than the, sr nghiêp each ming cüa dông chI Lé Hông Phong, gop phân giáo diic the 
h horn nay và mai sau; 

- Phat huy cao d lirc lucing, phu'crng tin tuyên truyên, vâi nhieu hmnh thiirc 
phong phü, nôi dung sâu sac, thuyêt phuc, có sue lan tóa rng, to duc không khI 
phân khai, tir hào, tin tuang trong các tang lap nhân dan; 

- Gàn vi day minh phong trào thi dua yêu nuac, phát triên kinh té, van hóa, 
xã hi phân dâu hoàn thành thang lçii nghj quyêt dii hi Dáng b các cp, Ngh 
quyêt Di hi Dãng b tinh lan thu XIX và Nghj quyêt Di hi XIII cUa Dâng. 

2. Yêu câu: To chirc các hot dng k' nim rnt cách thiêt thrc, tiêt kim, 
an toàn, to dugc nhQ'ng an tirgng sâu sac trong di sOng tinh than cüa Nhân dan. 
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II. HiNH THI5'C TUYEN TRUYEN 
- Tuyên truyn trên các phuo'ng tin báo chI, phát thanh truyn hInh, truyn 

thanh Ca s. 
- Tuyên truyn c dng trrc quan bang pano, áp pIch, bang rOn, khu hiu, 

trung bay triM lam. 
III. KHAU lIEU TUYEN TRUYEN: 
1. Khâu hiu tuyên truyên: 
1. Nhit 1it chào mrng 77 näm Cách mng Tháng Tam (19/8/1945 - 

19/8/2022) và Quc khánh nuc CHXHCN Viêt Nam (2/9/1945 — 2/9/2022)! 
2. Tinh thn Cách mng Tháng Tam và Quôc khánh 2/9 bat diet! 
3. Tip tgic dy mnh cong cuc di mdi, xây diing và báo v vüng chäc to 

quc Vit Nam xà hi chü nghia! 
4. Dãng Cong san Vit Nam quang vinh muon näm! 
5. Nu'âc cong hoà xa hi chü nghia Vit Nam muOn näm!. 
6. ChU tch H ChI Minh vi di sng mãi trong sir nghip cüa chüng ta! 
7. Ki nim 92 näm ngày Xô vit — Ngh Tinh (12/9/1930 — 12/9/2022)! 
8. KS'  nim 120 nãm Ngày sinh dng chI Lê Hng Phong (06/9/1902 - 

06/9/2022) 
9. Dng chI Lê Hng Phong Ngui cong san kiên cuè'ng, nhà lãnh dio xuât 

sac cüa Dàng, ngui con uu tü cüa dan tc Vit Nam! 
10. Chào mrng kS'  nim 28 näm thành 1p thj xà Cüa Lô (29/8/1994 — 

29/8/2022)! 
11. Toàn Dãng, toàn dan, toàn quân quyt tam thrc hin thing igi Nghj 

quyêt Dai  hi XIII cüa Dàng và Nghj quyt Dii hi Dàng b tinh lan thu XIX! 

IV. TO CHC THVC HIN 
1. Phông Van hoá và Thông tin 

Tham muu UBND th xä xay dimg kê hoch, chi dto triM khai cOng tác 
tuyên truyên và kim tra don dc vic thrc hin i ca sO' và các co quan, don vj. 

2. Trung tam Van hoá, The thao và Truyên thông thj xã 

- Len 20 bang ron kMu hiu theo ni dung tuyên truyM; T chirc treo cO' t 
quc, cO' Dàng, cO' viii O' khu trung tam Thj xä và quàng trithng BInh Minh chào mrng 
các ngày KS'  nim và KS'  nim 28 näm thành 1p Thj xä Cira Là. 

- MO' dct tuyên tmyM sâu rng trong các tang 1O'p nhân dan v miIc dich, S' 
nghia cüa Cách ming tháng Tam và Quc khánh 2/9. Xây dirng phóng sr, dua tin bài 
phát trén song dài PYI'H Tinh, cng thông tin din tO' và ca sO' v các hot dng trên 
dja bàn 1hi xa huó'ng v các ngày kS'  nim. Tuyên truyM gucing nguO'i tot, vic tOt trên 
các linh vrc cüa dO'i sng xã hi. 

3. Ban quãn 15 do thj: Dua ni dung tuyên truyM len cng chào din tO' thj 
xa. 



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

PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phñc 

No'! nhân: 
- So VHYF; 
- U Thj u, HDND thi xã; 
- Chtt tich, các PCT UBND thj xã; 
- Ban tuyên giáo Thj u; 
- Các ban, ngành, doàn the lien quan; 
- UBND các phiiông; 

- Luu: VT, VH. 
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4. UBND các phtrong: 

- Chi dto dài truyn thanh m dçt tuyên truyên sâu rng trong các tang lóp 
nhân dan v miic dIch, nghia cüa Cách mng tháng Tam và Quc kháng 2/9. 
Khng djnh truyn tMng ye yang cüa dan tc ta, dt nrnc ta qua 77 nãm xây drng 
và phát trin. 

- Tu si:ra các cim pa no, áp phich và cng chào phiic vi.i cho cong tác tuyên truyn. 

- Mi phung len 10 bang rOn, khu hiu, treo cè' Dãng, c T quc trên các tryc 
duäng và tii tri s co quan, nha van hóa khi chào müng các ngày k nim. 

- Chi dio the co quan, dcm vi trên dia bàn, các khi và nhân dan tng d9n v 
sinh duOng ph, treo bang rOn, c Dàng, c T quc. 

5. Các co quan, truo'ng h9c và CáC CO.  So' luru trü: 

- Mi co quan, don vi, trung h9c len 01 bang rOn, khu hiu, treo c t 
quc, c dãng ti tr,i s lam vic. 

- T chüc giao lixu van hóa, van ngh, th thao chào mirng các ngày k nim phü 
hop. 

6. Be nghj Uy ban Mt trân T quôc Va CC to chirc doãn the thj xã 

Can c1r vào chi'rc näng nhim vij cüa minh t chüc các hoit dng thit thçrc 
trong hi viên, doàn viên. Tuyên truyn giáo dçtc truyn tMng each mng, nhng 
thành tiru ma dt nrnc, Tinh và Thj xã dt dugc trong thi gian qua. 

Trên day là k hoch tuyên truyn K nim 77 nãm ngày Cách mng tháng 
Tam (19/8/1945 -19/8/2022) và Quôc khánh rnthc CHXHCN Viêt Nam (2/9/1945 — 
2/9/2022); 120 nàm Ngày sinh dng chI Lê Hông Phong (06/9/1902 - 06/9/2022); 
92 näm Ngày Xô vit Ngh Tinh (12/9/1930 - 12/9/2022). U ban nhân dan thj xã 
yeu cu Thu trrnng các Co quan, Tnrmg h9c, UBND các phung t chirc triên khai 
thuc hiên./. 
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