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UBND TH XA CA LO CONG HOA XA HO!  CHU NGHA VIET NAM 
BCD "PT TDDKXDDSVH VA CTGD" Doe Ip - Tr do - Hnh phñc 

S: /KH-BCD Ci'ea Lô, ngày tháng 9 na/n 2022 

KE HOACH 
To chile tuyên truyên truyên thrc hin np sng van mmli 

trong viêc cuói, viêc tang gàn vói xây drng gia dInh van hóa, khu dan Cu' van 
hóa trên dja bàn thj xã Cü'a Là nãm 2022 

Thirc hin K hoach s 2487/KH-BCD ngày 14/9/2022 cüa Ban chi cto 

Phong trào toàn dan doàn kt xây dirng dôi sang van hóa tinh Ngh An ye vic 

tuyên truyn thrc hin np sng van rninh trong vic cui, vic tang trên dja bàn 

tinh Ngh An nàm 2022; BCD phong trào TDDKXDDSVH Thj xã xây drng Kê 

hotch t chirc trin khai, thrc hin nhu' sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

Thông qua hoat dng tuyên truyn nh.rn ph bin, quán trit, nâng cao nhn 

thirc, trách nhiêrn cña các t chCrc, cá nhân, cong  dông dan cu & co s& trên dja bàn 

thi xa v thirc hin các quy dinh cüa Dáng, pháp 1ut ciia Nhà nuó'c thirc hin nêp 

sng van rninh trong vic cuo'i, vic tang g.n vó.i xây dirng gia dInh van hóa, khu 

dan cu van hóa, tio du 1un t& trong nhân dan, tip tiic thçrc hin có hiu qua phong 

trào "Toàn dan doàn kt xây drng d&i sng van hóa" 

2, Yêu cãu 

- T ch&c tuyên truyn viêc thrc hin nêp song van rninh trong vic cuói, 

vic tang dam báo thit thrc, hiu qua. 

II. NOI DUNG, HINH THIJ'C, THO! GIAN TUYEN TRUYEN 

1. Ni dung 

1.1. Tuyên truyn các quy djnh cüa Dãng, pháp 1ut cfia Nhà nu'&c ye thirc 

hin np sng van rninh trong vic cuói, vic tang gn vó'i xây drng gia dInh van 

hóa, khu dan cu van hóa. 

1.2. Xây drng và nhân rng các rnô hInh to chic cu&i hói, tang 1 van rninh, 

tit kiêrn. Các gia dInh dãng viên, cong chirc, viên chirc guoig mu thrc hin, gàn 

v&i vic ngàn chn, dy 1iii suy thoái do dñ'c, 1i sng. 

1.3. Quán trit dáng viên, can b, cong ch&c, viên chirc gu'o'ng rnu chip 

hânh các quy dnh cüa pháp 1ut v thirc hin np sng van rninh trong vic cu&i, 
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vic tang; thuc hành ti& kiêrn, chng lang phi, chng phô tru'o'ng, hInh thirc. Không 

1irn dung cong qu, phu'ang tin, tài san cong phic vi mc dIch cá nhân. 

1.4. Khu hiu tuyên truyn trirc quan 

- Tht'c hin nep song van minh trong viçc cithi, vic tang. 

- Thicc hiçn nep sOng van minh trong viêc cuó'i, viêc tang gán vó'i xây c4rng 

gia dInh van hóa, khu dan cu van hóa. 

- ThUC hiên viec cuvi, viçc tang trang trQng, lành rnanh, tié't kim, van minh 

phit hcip vó'i thucn phong m9 tyc cla dan tç5c Vit Nam. 

- Khóng bó, thá tien Viç7 Nain dng, tien nu'àc ngoài trén dtràng và nhüng 

noi khóng chng quy djnh khi tO chu'c vic tang. 

- Hành vi ràc yang ma trên dicô'ng du'a tang lam mat m9 quan dicô'ng phó, 

ánh huàng dé'n v sinh mói truàng. 

- Khóng ma nhgc tang tru'ó'c 06h và sau 22h. 

- Khuyê'n khIch khóng szc dyng thuóc lc trong thcc hin vic cu'âi. 

- Khóng rái tién Vit Nam và ngogi t trên du'ô'ng du'a dâu khi thyc hin vic 

CtCO'l. 

- Dáng viên, can bç5, Cong chuc, viên chic gtco'ng máu chap hành kj, lut, k)' 

cuvng, thy'c hin ne'p sdng van minh trong viêc cum, vi?c tang. 

2. Hlnh thirc tuyên truyên 

- Tuyên truyn thông qua các tin, bâi, phóng sir, chuyên trang, chuyên rnic, 

chuyên d trên các báo. 

- Tuyên truyn tnrc quan: Bàn trIch, bang rOn, khu hiêu, pano, áp phIch. 

- Lng ghép trong các hi nghj, tp hun, hoit dng cUa BCD phong trào 

"Toàn dan doân kt xây dçrng di sang van hóa" thj xa và phung. 

- Xây dçrng vâ nhân rng các mô hInh, din hInh v vic crni, vic tang vào 

hu'ang uc, quy u'c cüa khu dan cu d tuyên truyn thirc hin. 

- Dixa các quy dinh v thirc hin np song van rninh ye viêc cui, vic tang 

vâo huang uâc, quy uc cüa khu dan cu d tuyên truyn thirc hin. 

3. Thai gian tuyên truyn: Qu IV nám 2022. 

III. TO CH1YC THIC HIN 

1. Phông Van hóa vã Thông tin 

- Tharn mu'u UBND Thi xã K hoch và chi do hung dn UBND các 

phuông thrc hin tuyên truyn. 

- Hrnng dn, dOn dc các hot dng tuyên truyn trên da bàn thj xã. 
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- Kiêm tra, giám sat viêc trin khai thirc hin tuyên truyn. 

2. Trung tam Van hóa, Th thao vi Truyên thông thj xã 

- T chü'c các hot dông tuyên truyn Co dng triic quan, t9a darn, giao lu'u 

van hóa van nghê, th due th thao, qua he thng pa no, áp phIch, xe thông tin luu 

dng.. . .trên các tuyn du&ng chInh và khu vrc trung tam Thj xã. 

- Xây drng các chu'o'ng trInh, tin bài; xây dirng chuyên trang, chuyên m1ic 

tuyên truyn; chi do dài truyn thanh các phung kjp thai thông tin, tuyên truyên, 

tp trung phãn ánh các chñ tru'ang, du'ing 1i cüa Dáng, chInh sách pháp 1ut cüa 

Nhà nuó'c v thirc hin np sng van rninh trong vic cu'i, vic tang. 

3. Uy ban nhân dan các phu'ô'ng 

Can cir k hoach cüa Thi xä, xây dung k hoch t chic các hot dng ciii the, 

ph hap vO'i tInh hInh thiic t cüa dja phuong, tang cu'ng cong tác chi do Va to 

chirc trin khai thirc hin np sang van rninh trong vic cu'âi, vic tang tó'i cac khi, 
darn bâo thit thixc, hiu qua. 

Trên day là k hoch t chiirc tuyên truyn v thirc hin np sng van rninh 

trong vic cu'ói, viêc tang trên dja bàn thj xä Ci:ra Lô nàrn 2022. UBND thj xä Ciira 

LO yêu cu UBND các phurng trin khai thirc hin nghiêrn tiic, hiu qua nhirn vii 

dugc phân cOng, và báo cáo kt qua thrc hin qua phông Van hóa và Thông tin dê 

tng hçip báo cáo Sa Van hóa và The thao. 

Noi nhân: 
- S VHTT Ngh An; 
- C1ii tjch, các PCT UBND Thj xã; 
- ChCi tch UBND các p1irng; 
- Lw.i: VT BCD. 

TRIIO'NG BAN 

 

PHO CHU T!CH UY BAN NHAN DAN 
bang Van Phüc 
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