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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số:       /KH-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, 

các sự kiện của đất nước, địa phương trong năm 2023 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 19/1/2023 của Huyện ủy Cẩm 

Xuyên về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 

quan trọng của đất nước, của tỉnh và huyện trong 03 năm 2023 - 2025, Ủy ban 

nhân dân huyện xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền năm 

2023 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ 

vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Đảng bộ huyện Cẩm 

Xuyên. Qua đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, 

đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.  

Thông  qua  các  hoạt  động  tuyên  truyền  kỷ  niệm  góp  phần  phát  huy  

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng 

thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao 

động nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị 

quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động phải tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết 

kiệm, với quy mô, hình thức phù hợp và đúng quy định hiện hành. Lồng ghép 

tuyên truyền chào mừng các ngày lễ với triển khai thực hiện các chủ trương, 

nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện, của các địa phương, đơn vị; tạo không khí phấn khởi, 

tin tưởng, thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp 

Nhân dân. 

Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ 

động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động vui chơi nhằm 

tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước. 
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

1. Nội dung tuyên truyền 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 48 năm Ngày 

giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); Kỷ  niệm  

69  năm  Ngày  Chiến  thắng  Điện  Biên  Phủ  (7/5/1954  -  7/5/2023); Kỷ  niệm  

133  năm  Ngày  sinh  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  (19/5/1890  - 19/5/2023); Kỷ 

niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) 

và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 

2/9/2023); Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023); 

Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà 

nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt  Nam…  

Tuyên truyền các nội dung theo Hướng dẫn số 57 - HD/BTGTU ngày 

28/12/2022 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy về Tổ chức, tuyên truyền kỷ niệm các 

ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023.  

Tuyên truyền an toàn giao thông, tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong các dịp diễn ra các ngày lễ; tuyên truyền về công tác phòng chống 

cháy nổ; tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về 

chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, nông thôn mới, đô thị văn minh; Tuyên 

truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ hội và tổ 

chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn. 

Tuyên truyền hoạt động trung tâm hành chính công của tỉnh, phần mềm 

dịch vụ công trực tuyến của huyện đến tận người dân và doanh nghiệp trên địa 

bàn; Tuyên truyền, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi 

số cho người dân, Doanh nghiệp và cán bộ, công chức trên địa bàn huyện. 

2. Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền trực quan, cổ động bằng pa nô, áp phích, tại trung tâm huyện, 

các tuyến đường chính, đường liên huyện, liên xã... Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 

băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các cơ quan, công sở, trường học, nhà văn 

hóa thôn, tổ dân phố, dọc tuyến đường chính ở các địa phương; Phát động nhân 

dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình. 

Tuyên truyền trên hệ thống cổng chào điện tử, màn hình Led: kịp thời cập 

nhật, đăng tải nội dung phù hợp với các thời điểm diễn ra các ngày lễ kỷ niệm và 

sự kiện. 

Tuyên truyền qua Cổng thông tin điện tử của huyện và trang thông tin điện 

tử của các xã, thị trấn. 

Tuyên truyền thông qua tổ chức sinh hoạt chính trị, qua các cuộc họp, tọa 

đàm, g p m t, nói chuyện chuyên đề. 

Thông qua các tin bài, phóng sự, tổ chức tiếp phát chương trình của đài cấp 

trên về nội dung trọng tâm tuyên truyền theo chủ đề, sự kiện, ngày lễ kỷ niệm. 
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Tổ chức các giải thể thao cấp huyện, cấp xã, phát động các khu dân cư tổ 

chức các giải thể thao giữa tổ liên gia…tạo khí thế vui tươi phấn khởi chào 

mừng các ngày lễ. 

 Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngâm thơ, tổ chức các cuộc thi 

tìm hiểu về các ngày lễ kỷ niệm; thân thế, sự nghiệp và hoạt động cách mạng 

của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu 

biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

Tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội, tuyên truyền quảng bá qua 

hệ thống báo chí thông tin truyền thông… 

3. Thời gian tuyên truyền: Diễn ra trước, trong và sau các ngày lễ lớn, các 

sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế 

hoạch của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

Tổng hợp kết quả hoạt động tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, báo cáo 

UBND huyện, tỉnh theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

Chủ động tham mưu triển khai các hoạt động chào mừng các sự kiện, các 

ngày lễ lớn của đất nước diễn ra trong năm 2023. 

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ 

chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo không khí vui 

tươi phấn khởi trong nhân dân. 

 Chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, tăng cường lượng tin bài, mở 

các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh,  

truyền hình, Trang thông tin điện tử của huyện. 

Tổ chức tuyên truyền phản ánh kịp thời các phong trào thi đua, các hoạt 

động diễn ra trong thời gian kỷ niệm và chào mừng các ngày lễ. 

 3. Phòng Giáo dục và đào tạo 

 Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể thao, 

ngoại khóa hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm trong các trường học 

trên địa bàn. 

 4. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

 Tùy hình hình cụ thể xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền với các hình thức phù hợp; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao, tuyên truyền g p m t, tọa đàm, sinh hoạt chính trị… chào mừng các 

sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các 

ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước, địa phương diễn ra trong năm 2023, yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng 
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Kế hoạch tuyên truyền gửi về UBND huyện (qua phòng VH-TT trước ngày 

20/2/2023) để theo dõi, kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua trong năm 2023. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;  
- Sở Thông tin - Truyền thông; 
- TTr. Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 
- Uỷ ban nhân dân các xã; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Phạm Văn Thắng 
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