
UYBANNIIANDAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THXACUALO Doe lap - Tir do - Hanh phñc 

So: /KH - UBND Cz'ca Lô, ngày tháng 11 nám 2022 

KE HOACH 
To chirc tuyên truyn "Ngày hi Diii doàn kt toàn dan tc" nàm 2022 

Thiic hin K hoich s 2990/KH-BCD ngày 28/10/2022 cüa BCD phong 
trào Toàn dan doàn k& xây dirng di sng van boa tinh Ngh An v vic t ch'crc 
tuyên truyn "Ngay hi Di doàn kt toàn dan tc" nàrn 2022. Uy ban nhân dan thj 
xã Cüa Lô xây drng k hoch nhu' sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 
1. Miic dich: 
- Tuyên truyên, giáo diic truyên thng, nâng cao nhn thirc trong các tang lop 

nhân dan v chü truo'ng, dung 1i cüa Bang, chInh sách pháp lut cüa Nba nuâc 
v tang cu?mg, cüng c và phát huy sirc rnnh kh& Dai  doàn kt toàn dan tc, to 
không khI thi dna, tip t1ic thrc hin tt Phong trào "Toàn dan doàn kt xây dixng 
dni sng van hóa" trên da bàn tinh trong giai dotn mdi. 

- Dánh giá va biu du'Gng các din hmnh, rnô hInh tiêu biu thrc hin các 
cuc vn dng, các phong trào thi dua yêu nuc cong dng dan cu, tr9ng tam là 
Phong trào "Toàn dan doàn k& xây dirng di sang van hóa", cuc vn dng "Toàn 
dan doàn kt xây dçrng nông thôn rnO'i, do thj van rninh". 

2. Yêu cu: 
Ti chiIrc các hott dng tuyên truyn "Ngày h5i Di doàn kt toàn dan tc" 

(18/11) trên dia bàn thi xä dam bào thit thirc, hiu qua. 
II. NQI DUNG, HINH THIJC, THO1 GIAN TUYEN TRUYEN 
1. Ni dung: 
1.1. Tuyên truyn v lch sü', truyn thng ye yang cüa Mt trn TO quOc 

Viêt Nam trong su nghip giài phóng dan tc, thng nht dt nuâc, xây drng và 
báo v T quc, tuyên truyn Nghj quyt Di hi MTTQ Vit Nam nhim kS'  2019 
- 2024. 

1.2. Tuyên truyn các chü tru'Gng, chInh sách cüa Bang, pháp lut cüa Nhà 
nuâc trong xây dirng khi di doàn k& toàn dan ttc; xây drng và phát trin van 
hóa, con nguà'i Vit Narn dap ng yêu cu phát trin bn vüng dt nuOc; Chi thj sO 
10-CT/TW ngày 15/12/2016 cüa Ban BI thu Trung ung Bang ye tang cithng sir 
lanh do cüa Bang di vd cuc vn dng "Toàn dan doàn kt xây dirng nông thôn 
mdi, do thi van rninh"; Chi thi s 06-CT/TW ngày 24/6/202 1 c11a Ban BI thu ye 
tang cung six lãnh dto cüa Bang di vi cOng tác xay dirng gia dInh trong tInh 



hInh mri, Chucing trInh thirc hin Phong trào "Toàn dan doàn kt xây drng dyi 
sng van hoá" giai dotn 202 1-2026 theo QuyM djnh s 2214/QD-TTg. 

1.3. Tuyên truyn kt qua thirc hin các phong trào thi dua yêu nuOc, các 
cuôc van dông do Mt trn T quc Vit Nam phát dng, v kt qua hot dng cüa 
Mt trn các cp, các t chiirc thành viên huing rng ChuGng trInh hành dng cUa 
Mt trn T quôc Vit Nam. 

1.4 Tuyên truyn, dng viên nhân dan d cao cânh giác, phê phán, bác bô 
luân diêu xuyên tac, kIch dng cfia các th li:ic thu djch nhm chia ré khôi di doàn 
kt toàn dan tc, gay rnt n dinh chInh tn và trât tu an toàn xã hi 

1.5 Tuyên truyn v truyn thng ljch si:r cách mtng cüa quê huang, ye 
nhüng nhüng mô hInh, din hlnh, tp th& cá nhân tiêu biu i cong dng; khoi day, 
phát huy tInh cam nhó' v ci ngun cüa con em xa qué dê mi ngui hung v gia 
dInh và gop s1'rc xây dirng qué hu'ang, xây dçrng nông thôn méh, do thj vAn minh. 

1.6. T chilic các hot dng thit thirc xây d1rng cong dng dan cu ngày càng 
doàn kt, vAn minh: T ch(rc thAm và t.ng qua các gia dInh chmh sách, can b lAo 
thành cách rnng, thArn hôi, dng viên cAc gia dInh có hoAn cãnh khó khAn, ngu'ii 
yu th; trng va chärn soc cay xanh; ye sinh, chlnh trang khu dan cu sich, dçp; to 
chi'rc cAc hott dông vAn hóa, th thao, sinh hott cong dng gin giü và phAt huy bàn 
s.c vAn hóa các dan toe... 

1.7. Các thông dip tuyên truyn 
- "Ngày hi Di doàn k& toàn dan tc" (18/11). 
- K nirn 92 nArn Ngày truyn thng Mt trn To quc Vit Narn 

(18/11/1930 - 18/11/2022). 
- Di doàn kêt toàn dan tc vi muc tiêu dan giàu, nuc rnanh, dan chñ, cong 

bang, vAn minh. 
- "Toàn dan doàn kM xây dirng diii sng vAn hóa". 
- "ToAn dan doàn kM xây dirng nOng thôn mâi, do thj vAn minh". 
- VAn boa là nen tang tinh thAn cüa xA hi, là muc tiêu, dng 1irc phát trin 

bn vü'ng dt nuóc. 
- Xây dirng và phát trin nn vAn hóa Vit Nam tiên tin, dm dà bàn gc dan 

tc. 
- Xây drng và phAt trin van hóa, con ngui Vit Nam dáp irng yêu cAu phát 

trin bn vng dt nuc. 
- Xây d'rng và phát trin van hoá là sir nghip cüa toàn dan. 
- VAn boa là dng l?c  cüa phAt trin, vAn hOa gia dInh là ci nguOn cüa van 

hóa dan tOe. 
- xay drng con ngui vAn hóa, gia dInh van hóa Ngh An dáp rng yêu câu 

hi nhp và phAt trin. 
- Gia dinh là no'i bào tOn, phát buy các giá trj van boa tot dçp cüa dan tc. 
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- Gia dInh là mt trong nhüng nhân t quan tr9ng quy& djnh sr phát triên 
bn vüng dt nuóc. 

- Xây drng môi trung van hóa gia dInh- cong dng- xà hi lành mnh. 
2. HInh thuc tuyên truyên 
- Tuyên truyn thông qua các tin, bài, phóng sr, chuyên trang, chuyên mic, 

qua Dài truyn thanh co' s. 
- Tuyên truyn thông qua cuc h9p khu dan cu, sinh hoat cüa các t chi'rc 

doàn th tai  C9ng dng dan Cu. 
- Xây dirng cãc cm thông tin, co dng, panô, áp phIch, khu hiu CáC khu 

trung tam, no'i tp trung dông ngui. Các CO quan, cong s trang trI khu hiu tuyên 
truyên CO dng trong dip k' nim 92 näm Ngày truyn thng Mt trn TO quc Vit 
Narn (18/11/1930 - 18/11/2022). 

- T ChUc hôi nghi biu du'mg và tOn vinh CáC Ca nhân, gia dInh van hoá, 
khu dan cu van hóa tiêu biu xut sic; các hott dtng van hóa, th thao khu dan 
Cu. 

- CáC h gia dInh treo ci TO quOc trong djp "Ngày hi Di doàn kt toàn dan 
tc" k' nirn 92 närn Ngày truyn thng Mt trn T quOC Vit Nam (18/11/1930 - 
18/11/2022). 

3. Thô'i gian tuyên truyên: Tir ngày 05/11/2022 - 20/11/2022. 
III. TO CH1C TH1C HIN 
1. Phông Van hóa và Thông tin 
- Tharn muu UBND ban hành k hoCh tuyên truyên Va tO ChlrC CáC hot 

dng trong dip "Ngày hôi Dai doàn kt toàn dan tc" trên tinh thin doàn kt, vui 
tu'o'i, tiêt kiêm, thiêt thuc. 

- Chi do Trung tarn VHTT&TT, UBND CáC phung tO ChuC CáC hott dng 
van hóa, th thao, ton vinh và biu duo'ng caC din hInh Ca nhân, t.p th tiêu biu 
trong Phong trào "Toàn dan doàn kt xây dirng di s6ng van hóa" vào djp "Ngày 
hôi Dai doàn kt toàn dan tôC". 

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

- Treo co' tO quoC, CO' dãng trên CáC tric ththng chinh trung tam thj xã to 
khOng khI sOi dông trong nhân dan hung ye k nirn 92 Ngày truyên thng Mt 
tr.n T quc Vit Narn (18/11/1930 - 18/11/2022). 

- Xây dirng chuyên miic t chü'c tuyên truyn sâu rng ye k' nim 92 nàrn 
Ngày truyn thng Mt trn TO quc Vit Narn trong chuong trInh truyn thanh 
hang ngày. 

3. UBND các phu'ông 

- Chi dto dài truyn thanh th ChuC CáC hçat dng tuyên truyn k' nim 92 
nä.m Ngày truyn thng Mt trn TO quOc Vit Narn. 
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No] n/ian: 
- SO VHU; 
- SO TT&TT; 
- TT Thi u, HDND Thj xã; 
- Chii tich, các PCT UBND th xã; 
- Ban tuyên giáo Thj u; 
- UBMTTQ Thj xä; 
- Các ban, ngânh, doàn the lien quan; 
- UBND các phuOng; 

-Luu:VT,VH. 

TM.U( BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Hoãng Van Phuc 

- Len bang ron, khu hiêu, treo cà Dâng, ci TO quOc, cO' phrnn, c vui.. 
trên các true du'ng, các cong sO', nhà van hoá và vn dng nhân dan treo cO' chào 
miling k nim 92 nàm Ngay truyn thông Mt trn T quOc Vit Nam. 

- Chi do các kMi t chiLrc các hot dng van hóa, th thao, ton vinh và biêu 
duong các din hinh Ca nhân, tap th tiêu biu trong Phong trào "Toàn dan doàn kêt 
xay dirng däi sng van hóa" vào djp "Ngày hi Dii doàn kt toàn dan tc". 

- Chi dto các khM và nhân dan tng d9n v sinh d'ithng ph to không khI 
vui tu'oi ph.n khO'i lc nim 92 nãm Ngày truyn th6ng Mt trtn T quôc Vit Narn. 

Trên day là K hoch t chi.'rc tuyên truyn "Ngày hi Dti doàn kt toàn dan 
tc" nàm 2022. U ban nhân dan thj xà yêu câu Thu trtrO'ng các CG quan, ban, 
ngành, UBND các phung t chirc trin khai thixc hin nghiêm t(ic./. 
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