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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

               Đức Thọ, ngày  24  tháng 4 năm 2020 

 

           Kính gửi: 

                         - Các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn, 

 

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-HU ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Đức Thọ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); các văn bản của các cấp về kỷ niệm các 

ngày lễ trong tháng 4 , tháng 5 năm 2020. UBND huyện triển khai công tác tuyên 

truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm như sau: 

I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ 

CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động 

- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, về công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam (theo Đề cương BTG đã gửi cho 

các địa phương, đơn vị);  

- Gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ niệm 45 năm ngày giải 

phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5;... 

- Tuyên truyền các chủ trương, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền, các 

ngành các cấp về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và các ngày kỷ niệm trong tháng.  

- Tuyên truyền kết quả đợt thi đua chào mừng kỷ niệm gắn với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của huyện nhà và địa 

phương, đơn vị hướng tới Đại hội Đảng các cấp. 

2. Hình thức tuyên truyền và tổ chức các hoạt động 

- Tuyên truyền trong sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức trong hệ thống 

chính trị từ huyện đến cơ sở. 

- Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử 

các xã, thị trấn; tuyên truyền trên mạng xã hội. 

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn. 

- Thực hiện các phóng sự, tin bài tuyên truyền trên kênh thông tin của 

huyện, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Tiếp phát các chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện, Đài 

tiếng nói Việt Nam để phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí của nhân dân trong dịp kỷ niệm.  

- Tuyên truyền qua hệ thống Pha nô, áp phích, bảng tường, băng rôn khẩu hiệu  

- Phát động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng loạt treo cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc  trước, trong và sau các ngày Lễ.  



* Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: Tùy theo tình hình phòng 

chống dịch COVID-19 khi Trung ương, Tỉnh có thông báo điều chỉnh lịch và quy 

mô tổ chức các hoạt động phù hợp.  

3. Thời gian thực hiện 

- Thời gian tuyên truyền: Từ 26/4/2020 - 20/5/2020 (Căn cứ vào mốc các 

ngày lễ để tổ chức tuyên truyền từng đợt, thời lượng phù hợp với chủ đề kỷ niệm) 

- Thời gian treo cờ, băng rôn khẩu hiệu:  

+ Đợt 1: Từ ngày 26/4 đến hết ngày 02/5/2020 (kỷ niệm ngày giải phóng 

miền nam, ngày quốc tế lao động). 

+ Đợt 2: Từ ngày 15/5 đến hết ngày 20/5/2020 (kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh) 

4. Nội dung khẩu hiệu 

- Nhiệt liệt chào mừng 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)! 

- Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày 

Quốc tế lao động (1/5) bất diệt! 

- Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

(19/5/1890-19/5/2020)! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt 

xuất của Việt Nam! 

- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện  
Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc 

và các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức, tham gia các hoạt động Văn 

hoá, Thể thao mừng kỷ niệm phù hợp, đúng quy định trong điều kiện phòng chống dịch 

COVID-19; Đồng thời tổng hợp kết quả tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Văn hoá, 

Văn nghệ, Thông tin, Thể thao báo cáo UBND huyện, BCĐ kỷ niệm của huyện, Sở 

Thông tin & Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện 
- Rà soát, tham mưu kế hoạch cụ thể việc làm mới, nâng cấp hệ thống cổng 

chào, panô, áp phích, điểm treo khẩu hiệu thuộc Trung tâm quản lý phục vụ kỷ niệm 

gắn với phục vụ tuyên truyền Đại hội Đảng. 

- Tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ Hồng kỳ, các loại 

cờ vui tại các tuyến đường đôi trung tâm huyện (Đường Phan Đình Phùng, đường 

Trần Phú, đường Yên Trung), tuyến đường Minh Khai, tại cổng chào, điểm treo khẩu 

hiệu của huyện. 

- Tổ chức tuyên truyền trên sóng Đài huyện, tăng cường tin bài gửi Báo, Đài 

PT-TH Tỉnh và Trung ương; Hướng dẫn Đài Truyền thanh cơ sở nội dung tuyên 

truyền kỷ niệm đảm bảo chất lượng, hiệu quả.  

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể thao chào mừng nhân dịp kỷ niệm (Tùy theo tình hình phòng chống 



dịch COVID-19 khi Trung ương, Tỉnh có thông báo điều chỉnh lịch và quy mô tổ 

chức các hoạt động phù hợp);  

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn huyện 

- Tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ CNVC-LĐ gương mẫu hưởng ứng đợt 

tuyên truyền, phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị cũng như tại địa bàn cư trú. 

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ vui và tối thiểu 

10 cờ hồng kỳ trước công sở vào dịp trước, trong và sau các ngày Lễ.  

- Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong sinh hoạt của 

các tổ chức trong hệ thống chính trị tại địa phương. 

- Treo cờ, băng rôn khẩu hiệu theo đợt tại công sở, qua các tuyến đường liên 

thôn, liên xã, liên huyện. Mỗi thôn, tổ dân phố treo ít nhất 02 băng rôn; cấp xã, thị 

trấn treo ít nhất 04 băng rôn.  

- Phát động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng loạt treo cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc  trước, trong và sau các ngày Lễ. 

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao tại các địa bàn thôn, tổ 

dân phố và tổ chức hoạt động quy mô cấp xã; đồng thời tham gia các hoạt động do 

huyện tổ chức (Tùy theo tình hình phòng chống dịch COVID-19 khi Trung ương, 

Tỉnh, Huyện có thông báo điều chỉnh lịch và quy mô tổ chức các hoạt động phù 

hợp khi đó mới được tổ chức);  

Yêu cầu các đơn vị, các xã, thị trấn triển khai bằng Kế hoạch cụ thể của 

mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc. (gửi văn bản về UBND huyện qua Phòng 

Văn hóa - Thông tin trước ngày 28/4/2020 để theo dõi, chỉ đạo)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT&TT, Sở VHTT&DL Hà Tĩnh; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Ban TG HU; 

- Trung tâm VH-TT huyện; 

- Chánh, Phó VP CU-CQ huyện; 

- Cổng TT điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hoài Đức 
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