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KẾ HOẠCH 

Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng  

Lễ công bố và đón nhận Danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Đại hội 

Đảng bộ huyện lần thứ XXX; Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và 

Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (2/9) 

 

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ về tổ chức các 

hoạt động chào mừng Lễ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, chào mừng 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng 

tháng Tám và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9). 

UBND huyện ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động 

Văn hóa, Thể thao chào mừng các sự kiện, ngày lễ 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 

1.1. Nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ công bố và 

đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Tuyên truyền kết quả quá trình xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

- 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 huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới.  

- Tuyên truyền Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông tôn mới. 

1.2. Nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng 

bộ huyện lần thứ XXX. 

- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng;  

- Tuyên truyền các nội dung dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ XXX. 

- Tuyên truyền những kết quả nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ qua, kết quả các 

phong trào thi đua hành động cách mạng, các công trình, các nhân tố mới, điển hình 

tiên tiến trên các lĩnh vực hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện. 

1.3. Nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm 

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

- Tuyên truyền tầm quan trọng, giá trị to lớn của 75 năm Cách mạng tháng 

Tám và sự ra đời của Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nay là Nước cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam;  



- 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 Cách mạng 

tháng Tám và Quốc khánh 2/9.  

- Tuyên truyền kết quả và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của huyện nhà và địa phương trong năm 2020 gắn với tuyên truyền kết quả Đại 

hội Đảng bộ các cấp. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp, phát huy những 

giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước. 

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.  

- 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, Đại hội.  

- Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao từ cơ sở đến huyện. 

3. Thời gian thực hiện 

3.1. Thời gian tuyên truyền: Từ 11/7/2020 - 05/9/2020 (Căn cứ vào mốc các 

ngày lễ để tổ chức tuyên truyền từng đợt, thời lượng phù hợp với chủ đề các sự 

kiện chính trị, ngày kỷ niệm) 

3.2. Thời gian, nội dung treo cờ, băng rôn khẩu hiệu:  

* Đợt 1: Chào mừng Lễ đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Thời gian: Từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020  

- Nội dung khẩu hiệu: 

+ Toàn Đảng, toàn dân Đức Thọ quyết tâm giữ vững, phát huy danh hiệu 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

+ Phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết tâm xây dựng huyện Đức Thọ đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2025. 

+ Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vì ấm no, hạnh phúc 

của nhân dân. 

+ Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là góp phần nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần của nhân dân. 

* Đợt 2: Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX. 

- Thời gian: Từ ngày 01/8 đến ngày 20/8/2020. 

- Nội dung khẩu hiệu: 

+ Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ lần thứ 

XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025! 



+ Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ lần 

thứ XXX, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng! 

+ Đảng bộ và nhân dân dân huyện Đức Thọ quyết tâm thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025! 

* Đợt 3: Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

- Thời gian: Từ ngày 16/8 đến ngày 04/9/2020. 

- Nội dung khẩu hiệu: 

- Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-

19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)! 

- Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt!  

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! 

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh! 

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 các sự kiện, ngày kỷ niệm; 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 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 các sự 

kiện, ngày kỷ niệm. 

- 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 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 các sự kiện, ngày kỷ niệm (Giải bóng 

chuyền nữ, Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng, Hội diễn nghệ thuật quần chúng 

toàn huyện); thực hiện các nội dung, phần việc phục vụ Lễ đón nhận danh hiệu 

huyện đạt chuẩn nông mới do Ban tổ chức phân công.  

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 sự kiện, 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. 

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao tại các cơ quan, đơn vị; 

đồng thời tham gia các hoạt động do huyện tổ chức (Giải bóng chuyền nữ, Hội 

diễn nghệ thuật quần chúng toàn huyện);  

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 sự kiện, 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 (Giải bóng chuyền nữ, Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng, Hội diễn 

nghệ thuật quần chúng toàn huyện);  

Yêu cầu các các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị 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 13/7/2020 để theo dõi, chỉ đạo)./. 

 
Nơi nhận: 
 

- 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; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- 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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