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KẾ HOẠCH
Công tác tuyên truyền, cổ động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ

về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 4 (26/7/1962 - 26/7/2022)

Thực hiện Hướng dẫn số 27/HD-TrTVHTT ngày 11 tháng 7 năm 2022 của 
Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Ninh Giang về công tác tuyên truyền, cổ 
động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồvề thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 4 
(26/7/1962 - 26/7/2022). UBND xã Ninh Hải xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền cổ động như sau:

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền làm rõ quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Hải Dương 

luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt 
thể hiện qua những lần Bác về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương. 

2. Tuyên truyền ôn lại sự kiện, nội dung và ý nghĩa của những lời dạy của 
Người khi về thăm tỉnh; khẳng định những lời dạy của Bác đã trở thành động lực 
để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phấn đấu xây dựng quê hương Hải Dương 
nói chung và quê hương Ninh Giang ngày càng giàu mạnh, văn minh. Nêu bật kết 
quả, những thành tựu tiêu biểu của tỉnh, huyện Ninh Giang sau 60 năm thực hiện 
lời dạy của Bác. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ 
Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị " Về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với 
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán 
bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”. Tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những 
tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. 

4. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động về 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm 
tỉnh Hải Dương; tuyên truyền đậm nét buổi Lễ dâng hương kỷ niệm 60 năm Ngày 
Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 4 và phát động các phong trào thi đua thực 
hiện lời dạy của Bác. 

5. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và 
con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân và các 
hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh 
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tới cơ 2 sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa và những 
nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tăng cường biên tập tài liệu, viết tin bài, tài liệu phát trên hệ thống Đài 

truyền, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về nội dung và ý nghĩa của 
những lời dạy của Người khi về thăm tỉnh. Nêu bật kết quả, những thành tựu tiêu 
biểu của tỉnh, huyện sau 60 năm thực hiện lời dạy của Bác. Biểu dương các tập thể, 
cá nhân, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất 
và sáng tạo thực hiện lời dạy của Bác và các phong trào thi đua yêu nước (Theo đề 
cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương gửi kèm).

- Tổ chức kẻ vẽ, cắt dán khẩu hiệu đường; khẩu hiệu trên băng rol, pano, áp 
phích, tranh cổ động tại trung tâm xã, các thôn, trụ sở các đơn vị, doanh nghiệp, 
trường học trên trục đường liên xã. Ít nhất là 03 đến 04 khẩu hiệu qua đường (căng 
treo từ ngày 23/7 đến ngày 28/7/2022).

- Phát động và hướng dẫn nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các hộ gia 
đình chào mừng ngày kỷ niệm (từ ngày 22/7 đến ngày 28/7/2022).

- Đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, cộng tác viên các cấp tổ chức 
tọa đàm, nói chuyện chuyên đề thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, 
sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

2. Hoạt động văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ và thư viện, tủ sách
- Các đội văn nghệ, các loại hình câu lạc bộ xã, thôn xây dựng các chương 

trình tổ chức giao lưu, biểu diễn, liên hoan văn nghệ với chủ đề trên và các tấm 
gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, nhằm tạo không khí vui tươi, 
phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trước, trong, sau các ngày lễ, kỷ niệm. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, văn nghệ ở 
các thôn. 

- Các tủ sách xã và tủ sách nhà văn hoá thôn, các đoàn thể cần tăng cường 
thêm tài liệu sách, báo tạp chí có nội dung viết về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải 
Dương lần thứ 4 (26/7/1962-26/7/2022) và những thành tựu tiêu biểu của tỉnh, 
huyện, xã sau 60 năm thực hiện lời dạy của Bác; Tổ chức trưng bày tuyên truyền 
giới thiệu sách, báo chuyên đề về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh" tại các tủ sách xã, thôn.

3. Hoạt động Thể dục, thể thao 
- Đẩy mạnh các hoạt động Thể dục, thể thao ở cơ sở, tổ chức các giải trong 

chương trình Đại hội TDTT lần thứ IX; các cuộc thi đấu giao hữu giữa các thôn, 
tập trung ở các môn Thể thao và trò chơi dân tộc như: Bóng đá, Bóng bàn, Bóng 
chuyền, Cầu lông, keo co, pháo đất… cho các đối tượng là các đoàn thể, các tầng 
lớp nhân dân các thôn, khu dân cư, khu phố; Đặc biệt là các hoạt động Thể dục, thể 
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thao cho thanh thiếu nhi trong những ngày hè, để thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 
năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 
Bác Hồ vĩ đại”. Chú trọng công tác xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao ở cơ 
sở. 

* Khẩu hiệu tuyên truyền
1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải 

Dương lần thứ 4 (26/71962-26/7/1922)! 
2. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương quyết tâm thực hiện lời dạy của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm tỉnh Hải Dương! 
3. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục tích cực học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 
4. Tích cực lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm 

gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 
5. Toàn Đảng, toàn dân thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư theo 

tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại! 
6. Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp! 
7. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! 
8. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 
9. Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 
10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn hóa - Thông tin - Thể Thao tham mưu cho UBND xã xây 

dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch tới các ban, ngành, đoàn thể, các thôn.  Kẻ vẽ 
khẩu hiệu trên các bảng tin, cắt dán khẩu hiệu trên băng zôn, cắm cờ hồng kỳ tại 
trụ sở UBND xã. Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin 
tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao.

2. Đài truyền thanh tăng cường số lượng, chất lượng các tin bài, biên tập tài 
liệu tuyên truyền.

3. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên 
đề; về sự trân trọng, biết ơn của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại; thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt 
của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

4. Trưởng các ban, ngành, đoàn thể và các thôn tích cực tuyên truyền, phát 
động các phong trào thi đua đến hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện 
nghiêm túc việc treo cờ tại các hộ gia đình và tổ chức nhiều các hoạt động thiết 
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thực kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 4 (26/7/1962 - 
26/7/2022).

5. Tủ sách các thôn cần tăng cường thêm tài liệu sách, báo tạp chí có nội 
dung viết về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chào mừng kỷ 
niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 4 (26/7/1962-
26/7/2022) và những thành tựu tiêu biểu của tỉnh, huyện, xã sau 60 năm thực hiện 
lời dạy của Bác…, đồng thời tăng thời gian mở cửa phục vụ nhân dân…

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tuyên truyền, cổ động chào mừng kỷ niệm 60 
năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 4 (26/7/1962 - 26/7/2022). Đề 
nghị UBMTTQ xã, các đoàn thể chính trị xã hội quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để 
thực hiện tốt theo kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện (để bc);
- BTV Đảng uỷ; 
- TT HĐND;
- Lãnh đạo UBNDxã;
- Trưởng các đoàn thể xã;
- Ban Tuyên giáoĐảng uỷ;
- Trưởng các thôn;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Hải
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