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Cz'a Lô, ngày tháng 10 nárn 2022 

KE HOACH 
So: /KH-UBND 

To chñ'c các hoit ding hu'ó'ng ñ'ng ngày chuyên dOi so quOc gia 
trên dia bàn thi xä Cfl'a Lô 

Thirc hin Quyêt dnh 505/QD-TTg ngày 22/4/2022 ciia Thu tu'ó'ng ChInh 

phii v ngày chuyn di s quc gia; Quyt djnh 1 092/QD-BTTTT ngày 

16/6/2 022 cüa Bô Thông tin và Truyn thông phê duyt Kê hotch triên khai Quyêt 

djnh 505/QD-TTg ngày 22/4/2022 cüa Thu tu'ng ChInh phü; Kê hotch 658/KH-

UBND ngày 27/9/2022 cüa UBND tinh Ngh An t chüc các hott dng hu'óng 

üng ngày chuyn di sá quc gia trén dja bàn tinh Ngh An. UBND thj xã Cñ'a 

Lô xây dirng K hoich t chñ'c huO'ng ung Ngày chuyn dOi sO quOc gia närn 2022 

trên dia bàn nhu sau: 

I. MIJC JJICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Day nhanh tin d triên khai các nhirn vij chuyên dôi so quôc gia, thirc 

hiên có hiêu qua Chu'o'ng trInh chuyn di s quc gia dn nàm 2025, djnh hu'ó'ng 
den nàrn 2030. 

- Nâng cao nhn thrc cüa ngu'ôi dan và toàn xã hi ye vai trO, nghia lçii 
Ich cüa chuyn di s. 

- Thiic day su tharn gia vào cuc cà h thng chInh tn, hành dng dông b 
0 các cp và sr tharn gia cüa toàn dan dam bão sr thành cong ciia chuyên dOi so. 

2. Yêu C1U 

- Ngày chuyn di s quc gia närn 2022 trên dja bàn th xä Cira Lô tO chrc 
các hoat dng thit thuc, phong phii da dçing. 

- Các hott dng truyn thông hu'&ng ung Ngày chuyn d6i s quOc gia phãi 
hiêu qua và tit kiêrn, phü hap voi muc dIch, tinh thn cñng nhu chü dê Ngày 
chuyn di s quc gia nãm 2022. 

II. NOI DUNG TO CHIYC 

1. Chñ d cüa Ngày chuyên diii si quc gia nãm 2022 

Tai Quyt dinh 505/QD-TTg ngày 22/4/2022, Thu tu'ó'ng ChInh phñ dà phê 

duyt ngày 10/10 hang närn là ngày chuyn di s quc gia. Chü d Ngày chuyn 

di s quc gia nãrn 2022 là " Cli uyn dôi s giái quylt cdc van ctê cüa xä /i5i vi 
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m3t cuc sang tat dçp ho'n c/io ngwà'i dan ". 

2. Nii dung và hInh thii'c truyn thông ngãy chuyên dôi so quOc gia 
nàm 2022. 

- Tuyên truyn sâu rng Quyêt djnh 505/QD-TTg ngày 22/4/2022 cüa Thu 
tu'ing ChInh phü v ngày chuyn dM s quc gia; Quyt dnh 1 092/QD-BTTTT 
ngày 16/6/2022 cüa B Thông tin và Truyn thông phê duyt IK hotch triên khai 
Quyêt djnh 505/QD-TTg ngày 22/4/2022 cüa Thu tu'ng Chinh phü ye ngày 
chuyn di s quc gia. 

- To chñc tuyên truyn thông dip Ngày chuyn dOi so quôc gia trén rnôi 

tru'rng s, grn: Các trang rntng xä hôi, Cng thông tin din ti1, Dài phát thanh 
truyn hInh, h thng truyn thanh. 

- T chtrc thông tin, tuyên truyn v Ngày chuyn di s quc gia Va các 
hot dng hu'ó'ng irng ngày chuyn dèi s quc gia duó'i nhiu hInh thrc khác nhau 
nhu: Chuyên d, chuyên rnic, phóng sçi', tça darn, các hoit dng cong dông.... 

- To chii'rc hoit dng ph bin, h tr9' nguO'i dan str diing san phm dch v 
so. 

- T ch'rc hoat dng cña các doanh nghip: Co các chuong trInh khuyn rnãi 
nhm khuyn khIch ngu'ii tiêu diiing sr ding san phm, djch vi s do doanh nghip 
cung cp phii hç'p voi quy djnh cüa pháp 1ut; hu'ó'ng ngày chuyn di s quc gia 
trên các trang thông tin din tii'r cña doanh nghip; khuyn khIch các cua hang din 
tu', may tInh, siêu thi diên may ló'n trên dia bàn có bang ron khu hiu chào rnñ'ng 
ngày chuyn di s quc gia phü hc'p vó'i quy djnh cüa pháp 1ut. 

III. THO'I GIAN TO CHTYC 
Các hot dng truyn thông huO'ng irng Ngày chuyn dM s quOc gia nám 

2022 trên dja bàn th xà tr ngày 05 — 10/10/2022 

IV. TO CH1C THIC HIN 

1. Phông Van hóa vã Thông tin 

- Tharn muu UBND thi xã xay dirng K hoch t chirc các hot dng hu&ng 

ting Ngày chuyn dM s quc gia trên da bàn th xä. 

- Chi do huó'ng dn cong tác thông tin tuyên truyn v chuyn di s quOc 

gia trên rnôi truYng s, gm: Cac trang mang xä hi, Cng thông tin diên tü' thi 

xã, h thng truyn thanh. 

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

- Len bang rOn, khâu hiu treo CaC vi trI phu hp, an toàn & khu vu'c trung 

tarn thi. xä tto khOng khI sôi dng trong nhân dan hu'O'ng i1ng Ngây chuyn di s 

quc gia nàm 2022 theo chü d. 



- Xây dirng các phóng, sr tin bài tuyên truyn v chuyn dM s trén dja bàn 

ti-u xã. 

3. UBND các phu'ô'ng 

- Ma dçit tuyên truyn sâu rng trên h thng truyn thanh v rrnuc dIch, yêu 

câu cüa chuyn dôi so quôc gia. 

- Len bang ron khu hiu ti trkl  sà, các tric duang trung tam hu'ing ü'ng ye 

Ngày chuyn dôi so quôC gia 10/10/2022. 

- Chi duo Dài truyn thanh phu'à'ng dy mrnh Cong tác tuyên truyn Ngày 

chuyn di s quc gia trén h thng truyn thanh d nhân dan huOng ñng, tharn 

gia. 
4. fJê ngh UBMTTQ và các to chñc doàn the thj xa 

- Trên co sa chüc näng nhiêrn vi cüa rnInh d t chirc các hot dng hu&ng 
rng Ngày chuyn dôi s quc gia nãrn 2022 phü hcp vói yêu câu và diêu kin 

thrc t, gn vói sinh hoat ti co quan, don vi. 
- To chirc tuyên truyn trong các hi vien, doàn viên v muc dIch, 2  nghia, 

tinh thn cüng nhu chü d cüa Ngày chuyen di so quOc gia näm 2022. 

Trên day là k hoch to chüc các hoat dng hu'&ng ng Ngày chuyen di 

s quc gia trên dja bàn thj xà Cüa Lô. Yêu câu Co quan, don vj lien quan và 

UBND phuông, triên khai thirc hin nghiêrn ti1ic./ 

AToi nhâii: 

- SO TT&TT; 

- Thuang trirc Thi iy; 
- Chü tich, các PCT UBND thi xã; 
- Các co quan, dn v lien quan; 
- UBND phung; 
- Luu VT, VH.
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Hoàng Vim Phuic 
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