
UY BAN NHAN DAN CONG  HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYEN BAC S€YN Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S: /KH-UBND Bc Soii, ngàyJ0  tháng 7 nãm 2019 

KE HOACH 
To chfrc các hoit dng k5 nim 75 nãm Ngày Cách m1ng tháng Tam 

(19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quôc khánh ntró'c Cong hôa 
xã hi chü nghia Vit Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) 

Thirc hin K hoach s 70/KH-SVHTTDL ngây 24/7/2020 cña So Van 
boa, The thao và Du 1ch ye to chcrc các boat dng tuyên truyên, van hóa, van 
ngh chào mOng k nim 75 nãm Ngày Cách mng tháng Tam (19/8/1945-
19/8/2020) và Ngày Quôc khánh NuOc Cong hôa XHCN Vit Nam (02/9/1945-
02/9/2020); HuOng dan so 85- HD/BTGHU ngày 20/7/2020 cüa Ban Tuyên giáo 
Huyn üy ye to chirc các hoat dng tuyên truyên k5' nim 75 närn Ngày Cách 
mang tháng Tam thành cong (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quôc khánh nuOc 
CHIXHCN Vit Nam (02/9/1945- 02/9/2020). 

Uy ban nhân dan huyn Bäc San xây dirng K hoach  to chi'rc các hoat 
dng kS'  nim 75 näm Ngày Cách mng tháng Tam (19/8/1945-19/8/2020) và 
Ngày Quôc khánh NuOc Cong  boa XHCN Vit Nam (02/9/1945-02/9/2020) nhu 
sau: 

I. MIJC IMCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Kh&ng djnh vj trI, tm vóc vi dai,  giá tr ljch sir to iOn cña Cách mng 
tháng Tam vâ sir ra dOi cüa nuOc Vit Nam Dan chü cong boa trong llch  sO du 
tranh dçmg nuOc và giU nuOc cOa dan tc; kbng djnh vai trô lãnh dao  cOa Dâng 
Cong san Vit Nam, ghi nba cOng an ChO tjch H ChI Minh vi dai  dôi vOi sir 
nghip giãi phóng dan tc, xây dirng và bão v T qu&, cOng c nim tin cOa 
nhân dan vào sir lãnh dao  cOa Dãng; 

- Thông qua các boat dng tuyên truyên giáo dic truyên thông yêu nuó'c, 
chI tr lijc, t1r cuOng, khát vçng bOa bInh cOa dan tc; d cao tinh than doàn kt 

cac dan tc Vit Nam, th hin lông bit an sâu sc dôi vOi các the h dã by sinh 
xuang máu vi dc lQtp dan tc, thng nht dt ni.ró'c; 

- C vU, dng viên toân Dáng, toân dan, toàn quân, qua do gop phn tao 
sir thng nht, dng thun trong xâ hi nhm trin khai thrc hin có hiu qua 
các dixing li, chU tnrang cUa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cOa Nhà nuOc và các 
nhim vçt, miic tieu kinh t - xU hi cOa huyn trong nam 2020; thit thrc chào 
mOng Dai  hi  dai  biu Bang b huyn Bc San 1n thO XXII tin tOi Dai  hi  dai 
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biu Dàng b tinh ln thu XVII, Dai  hi  dai  biu toàn quc 1n thu XIII cüa 
Dàng. 

2. Yêu cu 

T chirc các hoat dông darn bào thit thirc, ti& kiêrn, hiu qua, phü hçp 
v9i diêu kin cüa Co quan, don v, dja phuong. 

II. NQI DUNG CAC HOAT DQNG 

1. Cong tác tuyên truyn 

1.1. N3i dung tuyên truyn 

- Tuyên truyn bi cânh, din bin, nguyen nhân thing lgi và bài h9c kinh 
nghim cüa Cách mng tháng Tam 11am 1945; khàng djnh tam vóc thai dai, 
nghia ljch sir cüa Cách mtng tháng Tam và sir ra di nuâc Vit Nam Dan chü 
Cong hôa (nay là nuyc Cong boa xã hi chü nghia Vit Nam); sir 4n diing sang 
tao nhftng bài h9c kinh nghirn cüa Cách mng tháng Tam trong sir nghip dâu 
tranh thông nhât dat nuc, nhât là trong sr nghip dôi mói dat nuc và hi nhp 
quôc tê. 

- Tuyên truyn nhthig thing lqi vi' dai  trong sir nghip du tranh, giài 
phóng dan tc, thông nhât To quôc, ciing nhu trong xây dirng, bâo v, phát triên 
dat nuâc và thic hin nghia vi quôc tê cao Ca; khang dnh Cong lao, cOng hiên 
to lón cüa toàn Dàng, toàn dan và toàn quân ta, sr giüp dO' qu báu cüa ban  be 
quôc tê trong 75 näm qua. 

- Tuyên truyn, nêu bt nhtrng thành t1ru to lan, có nghia 1ch sü trong 
gân 35 näm dôi mai dat nuac, trong do nhân manh  và khäng djnh "dat nuóc ta 
chua bao giO' có duçc co dO, tiêm 1irc, vj the và uy tin nhu ngày nay"; lam rO 
thôi co, thun lqi và khó khän, tháCh thuc dan xen Cüa dat nuâc cüng nhu yêu 
Câu, nhim vii xây dirng và bâo v To quôc trong tInh hInh mâi, nhât là ye phát 
triên kinh tê- xâ hi, nâng cao dai sOng vt chat, tinh than cho nhân dan, ye bào 
v vmg chàc dc lip, chü quyên và toàn vçn lành thô quOc gia...; dâu tranh, 
phàn bác nhttng thông tin, quan diem sai trái, xuyên tac  ljch sà, phü nhan giá trj, 

nghI'a ljch sir cüa Cách mng tháng Tam, vai trO lãnh dao  cüa Dàng và Chü 
tich Ho ChI Minh. 

- Phán ánh kjp thai kbông khI phn khai, tin tuàng vào sir länh dao  cüa 
Bang trong cac tang lap Nhân dan; cac phong trào thi dua yêu nithc tiên t&i Dai 
hôi Thi dua yêu nithc toàn quOc lan thu X, chào müng Dai  hi Bang b huyn 
Bäc San lan thu XXII, Dai  hi  dai  biêu Bang b tinh lan thu XVII, tien tai Dai 
hi dai  biêu toàn quôc lan thu XIII cña Bang. 

1.2. Hmnh th&c tuyên truytn 

- Treo bang rOn, khu hiu, trang trI cO' hoa khu vçrc trung tam huyn, 
trung tam cac xã, thj trân noi tp trung dông dan cu. 

- Biên tap, in sao tài liu tuyen truyên cung cap Cho co s&. 
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- Tuyên truyn Co dng bang xe ba trên các tuyên ththng; tuyên truyn 
truâc các buôi chiêu phim, hoat  dng giao hni van ngh, the thao. 

- Tuyên truyn ming qua các cuc h9p ca quan, dan vj; tuyên truyên 
trong các buôi sinh hoit câu lac  b, nba van hóa thôn, khôi phô, xã, thj trân... 

- T chiTic các boat dng giao lu'u van hóa, van ngh, th thao nhân dip  k 
nim. 

- Tuyên truyên, 4n dng cac co quan Nhà nuóc, to chiTic, doanh nghip 
treo bang rOn, khâu hiu tuyên truyên tü 28/8 den hêt ngày 03/9/2020 

1.3. Thôi gian tuyên truyn. Tü nay dn ht tháng 9/2020. 

1.4. Khiu hiu tuyên truyn 

- Nhit 1it chào mrng 75 nàm Ngày Cách mang  tháng Tam thành cong 
(19/8/1945 - 19/8/2020) vâ Ngày Quc khánh ntthc Cong hôa xã hti chO nghia 
Viêt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)! 

- Tinb th.n Cách mang Tháng Tam và Quc khánh 02/9 bt diet! 

- Tip tiic dy manh  cong cuc di mâi, xây dirng và bão v vmg chic To 
quôc Vit Nam xã hi chü nghia! 

- Phát buy tinh thn Cách mng Tháng Tam, dy manh  các phong trào thi 
dna yêu nuó'c, quyt tam thirc hin thng lcii nhim vi phát trin kinh t - xã hi 
näm 2020! 

- Tt Ca Yb miic tiêu dan giàu, nithc manh,  dan chü, cong bang, van minh! 

- Dãng Cong san Vit Nam quang vinh muon nàm! 

- Nithc Cong boa xä hi chü nghia Vit Nam muon näm! 

- Chü tjch H ChI Minh vi dai  sng mãi trong si,r nghip cüa chüng ta! 

2. Tei chü'c các hott dng van hóa van ngh, the dic the thao 

Các Co quan, don vj; Uy ban nhân dan các xA, thj trn can ciTi vâo diu 
kin thirc tê to chic triên khai các boat dng tuyên truyên van boa van ngh, the 
dic the thao thiêt thirc chào mirng k nim. 

III. TO CH1C THVC HIN 

1. Phông Van hóa và Thông tin 

Tham muu, don dc trin kbai th?c hin các ni dung theo K hoach  nay. 

Dãng tãi ni dung k hoach và các tin, bài, hInh ânh phân ánh các boat 
dng k nim 75 näm Ngây Cách mang tháng Tam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 
Ngày Quôc khánh Nuóc Cong boa xâ hi chü nghia Vit Nam (02/9/1945 - 
02/9/2020). 

2. Trung tam Van hóa, The thao và Truyn thông huyn 
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Tuyên truyn c dng trirc quan; tuyên truyên luu dng trên các tuyên 
dithng, khu virc tp trung dông dan Cu; biên tap, in an tài 1iu tuyên truyên cung 
cap cho các xã, thi trân. 

Hurng dn h thng thi& ch van boa, các câu lac  b t chIrc các hoat 
dng tuyên truyên, giao lixu van ngh, the thao nhân djp chào mimg k' nim trên 
da bàn toàn huyn 

Xây dijng cac tin, bài, phóng s1r, chuyên mc tuyên truyn các boat dng 
kS' nim 75 näm Cách mang tháng Tam (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quôc khánh 
Nuâc Cong hôa xã hi chü nghia Vit Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) 

3. Các co quan, ban, ngành, doàn th huyn 

Thy vào diu kin cUa co quan, dan vj t chiirc các hoat dng tuyên 
truyên, van hóa van ngh, the dic the thao nhân dip  k$' nim. 

Treo bang rOn, khu hiu tuyên truyn tai  Ca quan dan vi 28/8 dn ht 
ngày 03/9/2020. 

4. UBND các xã, thj trn 

Can cü diu kin thrc t cüa dja phuang xay dimg k hoach  t chic các 
boat dng tuyên truyên, van hóa, van ngh nhân dip k nim tai da phuong. 

Chi dao  các nhà van hóa thôn, câu lac  b t chic các boat  dng tuyên 
truyên, giao hxu van hóa van ngh, the diic the thao,... 

Tuyên truyn 4n dng các Co quan, t chüc, doanh nghip trén da bàn 
treo bang rOn, khâu hiu tix 28/8 den hêt ngày 03/9/2020. 

Trên day là k hoach t chrc các hoat dng k' nim 75 näm Ngày Cách 
mang tháng Tam (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quôc khánh Nuâc Cong  hôa 
xã hi chü nghia Vit Nam (02/9/1945 - 02/9/2020). Uy ban nhân dan huyn 
Bäc San dê nghj các co quan, ban ngành, doàn the; UBND các xã, thj trail can 
cir chüc näng, nhim vi triên khai thirc hin./. 

Noi nhân: 
- So' VHTTDL (b/c); 
- TT Huyn üy (b/c); 
- TT HDND !luyên (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Các co quan, ban, ngành, doàn the huyn; 
- UBND các xã, thj trân; 
- C, PCVP HDND và UBND huyn; 
- Trang thông tin din tü huyn; 
- Luu: VT. 
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