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UỶ BAN NHÂN DÂN  

 THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 
 

Số:      /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Điệp, ngày       tháng 04 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, 

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

 

Căn cứ Công văn số 257/UBND-VP6 ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Ninh 

Bình; Kế hoạch số 386/KH-SVHTT ngày 17/4/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao 

tỉnh Ninh Bình ; Hướng dẫn số 85-HD/TU ngày 13/4/2020 của Thành ủy Tam Điệp 

về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tuyên 

truyền, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 

về vai trò, tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 

và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và 

sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại 

đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. 

2. Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng 

tạo, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất đất 

nước của nhân dân Việt Nam. Cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động thi đua phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, vừa phòng chống tốt 

dịch bệnh Covid – 19 vừa hoàn thành tốt các nhiệm năm 2020. 

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phải thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết 

kiệm. Việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước cần gắn với kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (1/5); 130 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

II. NỘI DUNG  

1.Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền làm nổi bật những chiến công oanh liệt của quân và dân ta 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa 

lịch sử của cuộc kháng chiến; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm, trong 

đó nhấn mạnh bài học về ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa 

bình của dân tộc ta. 

- Tiếp tục làm rõ những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong 

công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông.  
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- Tri ân, biết ơn các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, 

chiến sỹ đã hy sinh tính mạng; nêu bật những thành tựu của đất nước sau 45 năm 

thống nhất, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. 

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc 

lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, 

đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân 

tộc, thống nhất đất nước. 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống 

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

- Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất đất 

nước và khát vọng hòa bình! 

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

Ngày Quốc tế lao động (1/5) bất diệt! 

- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng 

bộ công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

- Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước 

Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

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

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện và hướng 

dẫn các xã, phường, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, cổ động 

trực quan kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2020), cụ thể: 

+ Chủ trì, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền cổ 

động trực quan  

+ Biên tập tin, bài, hình ảnh, video clip tuyên truyền trên trang thông tin điện tử; 

màn hình Led và cổng chào điện tử thành phố. 

+ Tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Chủ trì, phối hợp với cac ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra các 

hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. 

Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống bệnh Covid-19 trong hoạt 

động văn hóa, thể dục thể thao. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố 

- Kiểm tra, rà soát, làm mới và thay mới nội dung các pano, băng zôn, áp 

phích, phướn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trung tâm thành phố xong trước ngày 

24/4/2020. 
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 - Treo, cắm cờ tại trụ sở các cơ quan Thành ủy, HĐND - UBND, tuyến 

đường đôi, nhà văn hóa, Bảo tang.. 

3. Đài Truyền thanh thành phố 

Tập trung công tác tuyên truyền với nội dung khẳng định vai trò, tầm vóc vĩ đại, 

giá trị to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm 

lược, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975;  ý nghĩa lịch sử, giá trị ngày Quốc tế Lao 

động (01/5), Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).  

4. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp 

Đảm bảo công tác vệ sinh các tuyến phố, công trình công cộng trên địa bàn 

trước, trong và sau các ngày kỷ niệm. Đảm bảo duy trì đèn chiếu sáng các tuyến 

đường và hệ thống đèn trang trí đô thị. 

5. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố 

- Chỉnh trang trụ sở cơ quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cắm cờ chuối, căng 

treo 01 băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc. 

6. UBND các phường, xã 

- Tổ chức trang trí trụ sở cơ quan, đơn vị, các trục đường chính nơi tập trung 

đông dân cư, tại các nhà văn hóa thôn, tổ chăng treo 01- 02 băng zôn, khẩu hiệu, 

pano, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, nhân dịp chào mừng kỷ niệm. 

- Chỉ đạo các đoàn thể, thôn, tổ dân phố, nhân dân tổ chức ra quân tổng vệ sinh các 

tuyến đường, vỉa hè, khu dân cư sinh sống đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Tăng 

cường kiểm tra xử lý việc quảng cáo, giao vặt sai quy định trên địa bàn quản lý. 

- Vận động nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn treo cờ từ ngày 

28/4/2020 đến hết ngày 02/5/2020. 

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống bệnh Covid-19 

trong hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. 

Gửi kèm đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Bình ./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Ninh Bình; 

- Sở Văn hóa và Thể thao; 
- Thường trực Thành uỷ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

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

- Chủ tịch UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 

Vũ Đình Chiến 
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