
BAN TO CHIIJC LE K NTM BANG CONG SAN VIET NAM 
30 NAM TAI L4P  TINH TRA vii 

TIEU BAN NQI DUNG - Trà Vinh, ngày 09 tháng 02 nám 2022 
TUYEN TRUYEN - KHANH TIET 

* 

S 01-K}TITBTFKT 

KE HOACH 
Tuyên truyn k5 niêm 30 nám tái 1p tinh Trà Vinh, 

gän vói các hot dng xüc tin du tir, xñc tin thirong mi, du ljch 

Thirc hin K hoach s6 21-KHITU, ngày 16/6/202 1 cüa Ban Thung vi Tinh 
üy v t churc k' nim 30 nám tái 1p  tinh Trà Vinh, gn vói các hoat dng xüc tin 
du tu, xüc tin thucing mai,  du ljch; Quyt djnh s 1428-QD-UBND ngày 21/7/2021 
cüa Uy ban nhân dan tinh v vic thành lap Ban T chirc L k' nim 30 nàm tái 1p 

• r F A 9 S A - F A 9 S 

tinh Tra Vrnh; Ke hoach to chixc cac hott d9ng ky niçm 30 nam tal lap  trnh Tra Vrnh 

(5/1992-5/2022), gn vâi các hoat dng xñc tin d.0 tu, xñc tin thucmg mai  - du 

ljch (ban hãnh kern thëo Quy& djnh s 28-QD-BTC ngày 25/11/2021 cüa Ban To 
chuc Le ky rnçm 30 nam tai lap trnh Tra Vinh); Quyet dnh so 04-QD-BTC ngay 
13/01/2022 cüa Ban T chüc L kSr niêm 30 nãm tái 1p tinh Trà Vinh v vic thành 
1p Tiu Ban NOi  dung - Tuyên tmyn - Khánh tit phiic vi 1 k nim 30 nàm tái 

1p tinh, Tiu Ban NOi  dung - Tuyên truyn - Khánh tit xây drng k hoch tuyên 

truyên vfi cac ni dung cii th nhu sau: 

I- M1JC 01CR, YEU CAU 
1. Tuyên truyn, giáo diic, on lai  truyn théng cách mang, tinh thn doàn kt, 

sang tao,  chI tir 1%rc tr cuó'ng va ' thüc trách nhim cüa Dâng b và Nhân dan Trà 
Vinh trong su& qua trmnh xay d%rng va phát trin; ghi nh.n, biu throng nhng thành 

tçu ma Dãng bO va Nhân dan Trà Vinh dâ dat  duçic trên t.t cá các linh vrc di sang 

xã hOi,  dc bit là thành tru qua 30 nàm tái 1p tinh. 

2. C vu, dng viên toãn Dâng, toàn dan, toàn quân trong tinh phát huy tinh 
thin yeu nuâc, truyn th6ng each mang, chI tir lrc t,r cuông, tinh thn trách nhirn, 

sang tao  và nhftng thành tiru dA dat  duçc, vixqt qua khó khn thách thüc, thi dua thrc 

hin thành cong chü d Dai  hi XI cüa Dãng bO tinh "Xáy dngDáng b5 và h tMng 

chInh trj trong sich, viing mqnh; phát huy dan chi, doàn ke't, gifr gin ban s& van 
hóa các dan t5c, ddi mái sang tgo; huy d5ng và th c4ing  có hiu qua các ngun 4c;  

báo dam qucphông - an ninh, tçio bztphá d Trà Vinh dqt chucn Nóng thôn mó'i 



trteóv näm 2025, là tinh phát trim trong nhóm dcu cza khu vu'c dng bcng song Cfru 

Long trwác nám 2030". 

3. Cong tác tuyên truyn cAn thrc hin thuing xuyên, lien tic, da dng, thit 
thirc; dam bâo trang tr9ng, dung djnh huàng chInh tn, tii tuông, chAt luqng, hiu 

qua, tit kim Va cong tácphông, chng djch bnh; chü trQng phat hin, tuyên truyn, 
bieu ducing nhung dien hrnh tien tien, mo hrnh hay, each lam hiçu qua trong h9c tp 

9 S 9 , A . 
va lam theo tu ti.nmg, do duc, phong each Ho Chi Minh va cac phong trao thi dua 
yêu rnrórc, sir quyt tam, n 1irc và dông lông cüa Dâng bO và Nhân dan Trà Vinh 
trong thirc hin thAng lçii Nghj quyt Dai hOi Dáng bO tith Trà Vinh lAn thr xi va 

Nghj quyt Di hi lAn thu XIII Dâng COng san Vit Nam. 

II- TH(fl GIAN, NO! DUNG, H!NH TH15C TUYEN TRUYEN 

1. Thôi gian, ni dung tuyên truyn 

1.1. D1t 1: tfr thdng 02/2022 din hit tháng 3/2022 
A A S.  .Z . A A 1 9 A - Tuyen tmyen ket qua phat tnen kmh te - xa h9l nam 2021, cac clii tieu Ngh4 

- , , , . . . . quyet nam 2022 cua Tmh uy; ke hoach  phat tnen kinh te - xa hi nam 2022 cua Uy ban 
than dan tinh; tin dO trin khai các cong tnmnh tr9ng dim cüa Trung irong trên dja bàn 
tinh; cac chInh sách uu dãi, kéu gçñ dâu tii vào các khu kinh t, khu cong nghip cüa tinh. 

- DAy mnh tuyên truyn các van bàn chi do cUa Trung uang, cüa tinh v 

cong tác lath, chi do t chüc các hoat clOng chào mrng các ngày 1 lan trong qu' I 
nàm 2022: 67 nãm Ngày ThAy thuc Vit Nam (27/02/1955 - 27/02/2022); 63 nAm 
Ngay truyn thng Bô d0i  Biên phông (03/3/1959-03/3/2022), kS  nim 61 näm Ngay 
truyn thong BO dOi Biên phông tinh Trà Vinh (02/3/196 1 - 02/3/2022); 112 11am 
Ngày Quc t Phii nU (08/3/1910-08/3/2022); 91 nàm Ngay thành 1p Doàn Thanh 
nién Cong san H ChI Minh (26/3/1931-26/3/2022)... 

A A A A S. A A A - A - Tuyen truyen sau r9ng ra cac tang lap than dan nhung quan diem, chu 
trucmg, dithng li, chIth sách trong Nghj quyt Di hOi  Dâng bO tinh lAn thr XI va 
Nghj quyt Dti h0i  XIII cüa Dàng; chuong trInh hành dng thirc hin Nghj quy& 
Di hOi  XIII cüa Dàng; k hoach  thirc hin phuong châm hành dung cüa Nghj quyt 
Dai h0i XI và phuang châm hành dng cUa Tinh üy nàm 2022. 

- Các phong trào thi dua cao dim 1p thành tIch chào mrng k nim 30 11am 
tái l.p tinh, gAn vOi thi dua hoàn thành các chi tiêu phát trin kinh t - xA hOi  nAm 

S S. A - S. A S 1 A S F S A 9 2021 va 06 thang dau nam 2022; cac cong trrnh khcn cong va khanh thath cap tith 
va cAp huyn; hott dOng xuc tin, miii gçi dAu tu; các hoat dng "Dan an dáp nghTa" 
gia dIth thuang bith, lit si, gia dInh có cOng và thfrng ngithi có thiu dóng gop 
cho sir phát trin cüa tith qua các thii ks'... 
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- Dng viên, khich l, phát dung can b, dâng viên và các t.ng lap nhân dan 

phát huy tinh than trách nhim, sang tao,  tIch circ lao dng, gop phn xây dirng qué 

huang dat nuoc, 
lap 

thanh tich chao mung ky niçm 30 nam tal lap tmh va 92 nam 

Ngày thành 1p Dãng Cong san Vit Nam. 

1.2. D 2: cao dilm tfr tháng 4/2 022 dIn hit tháng 5/2 022 

- Dy manh  tuyên truyn thành tru ni bt cüa Dáng b và Nhân dan Trà Vinh 

trong cuOc  du tranh giâi phóng dan tc, trong xây drng va bão v Ti quc, dc bit 

là nhüng thành tVu  sau 30 nam tái 1p tinh. Khng djnh sir lAnh dao  ding dn cüa 

Dàng là nhân t hang du quyt djnh mci thng lçii ciXa cách mng Vit Nam. 

- Tuyên truyn cac hoat  dng chào müng k nim 30 nàm tái 1p tinh g.n vOi 
k nim 47 nàm Ngày giãi phong min Nam, thng nht d.t nithc (30/4/1975-

30/4/2022); 132 nni Ngày sinh Chü tjcli H ChI Minh (19/5/1890-19/5/2022) và 
cac sir kiên chInh trj, van boa diên ra trén dja bàn tinh; không khI phãn kh&i, vui 
mirng chào müng k nim; sir thng nh.t trong Dàng, sir dng thun trong xä hOi  và 

sr quan tam cüa bà con ngoi kiu di vói sr kin 30 nám tái lap tinh. 

- Cac phong trào thi dua cao dim lap thành tich chào müng k' nirn 30 näm 

tat lap  tmh, gan vat thi dua hoan thanh cac chi tieu phat tnen kinh te - xa hi nam 
2021 và 06 thang du nàm 2022; các cong trInh khOi cong và khánh thành nhân sir 
kin 30 nàm tái 1p tinh; kt qua hoat dng xüc tin, m&i gi du tu; các boat dng 

on dáp nghTa" gia dInh thuong binh, liit si, gia dInh có cong và nhUng nguôi 

có nhiu dóng gop cho sir phát trin cüa tinh qua các thai kS' 

- Giâi thiu than th& sir nghip cách mang và nhUng c6ng hin vT dai  cüa Chü 

tjch H ChI Minh; vic hçc tp và lam theo tu ti.rOng, dao  dirc, phong each H ChI 
Minh nãm 2022; biu dining nMng tp th& Ca nhân tiêu bMu trong thirc hin Chi thj 
s 05-CT/TW cüa BO ChInh trj "tiêiv tyc ddy mgnh vicAc  hQc tp và lam theo tu' twang, 

dgo dtc, phong cách H C/il Minh" 

- Tuyên truyên tinh than doàn kt dan tc Kinh-Hoa-Khmer duâi sir lânh dao 
cüa Dàng; kt qua thrc hin chInh sách dan tOc,  tOn giáo cüa Dâng và Nba nu&c ta 

trên dja bàn tinh thai gian qua; phát huy süc math dai doàn k& toàn dan tOe  trong 

sr nghip xây drng và bâo v T quc, lam that bai  mçi am mini gay chia rê dan 

tOe, ton giáo cüa các th 1c thu djch. 

2. Các hlnh thfrc tuyên truyn chü yu 
2 A A S A A • 2.1. To chwc tuyen truyen tren cacphu'cng tiçn fruyen thong dçu chung 

2.1.1. Trên bdo clii 

3 



- Các ca quan báo chI ma các tuyn tin bài, chuyên trang, chuyên miic, thirc 
• A F F 9 Afl 7 • A 9 7 • F r hiçn cac phong sir ye chu de thanh tyu 30 nam tal lgp tznh Tra Vinh vai cac nol 

dung, hInh thurc phong phii, da dng, thu hut sir quan tam, theo döi cüa cong chüng 
và dir lu,n; các tap chI trong tinh thc hin s6 chuyên d kr nim 30 nãm tái l.p tinh 
hoc xây drng các bài viêt nghiên cüu, dánh giá vic khai thác, sur diing cac tim 
- 9 7 . . . . . nang, the manh  cua trnh phc vii phat trien kinh te - xa hçn; de xuat cac giai phap 

pháttrin kinh t - xã hi trong giai doantâi. Tfu tiên dung ltrcing, thai krqng tuyên 
truyen cac phong trao thi dua 1p  thanh tich chao mung ky niçm; guong then hrnh 
tiên tin trong các linh vrc; cong tác lath chi dao  cüa cap üy, chInh quyn cac cp 
trong phát frin kinh t - xã hOi;  nh0ng chü truong, chInh sách trong thu hut, h trg 
du tir. .Phát huy t6i da chüc nàng, vai trô cüa các ciim ba, tram truyn thanh trong 
cong tác tuyên truyên k5' nim. 

A 7 A A A 7 7 A F - Thirc hiçn dang tal khau hiçu tuyen truyen chao mung ky niem 30 nam tai 
lâptinh Trà Vinh trén trang tht cña báo in, tap chI và d.0 chuong trInh thai sir 

vai Dài Phát thanh - Truyn hInh. 

- Xây drng phóng sir, thrc hin s báo chuyên d và mt si bài vMt tuyên 
truyn, quãng bá tim näng, th manh  và các chInh sách h trçl, thu hiit du tu cüa 
tinh; kt qua thirc hin các chui trixong, chInh sách cña Dàng, pháp 1ut cüa Nha nuóc 
trong phát trin kinh t-xA hOi tai Trà Vinh. 

2.1.2. Trên Cong thông tin din tü, Traiig tin d&iz  íü' cüa các sO, ban, ngàn/i, 
doàn thi và cdc djaphwong 

Cng Thông tin din t1r thit k và dang tãi banner "Thi dua 1p thành tIch 
chào müng kJ3 nim 30 nám tái lap tinh Trà Vinh (5/1992-5/2022,,)"; ma chuyên muc 
"30 nám tái lap tinh". Khuyn khIch Trang tin din tü các huyn, thj xã, thành ph, 
các sâ ban ngành tinh m& miic "30 nàm tái lap tinh", dãng tái lien tVc  tin bài v thành 
tiru 30 nãm tái 1p tinh, các hoat dOng  chào mrng kS'  nim, các cong trInh chào müng 
k5 nim 30 näm tái 1.p tinh cüa các dja phucing, don vl.... 

2.1.3. Trên Internet và mangxâ Jzi 

- Các sâ, ban, ngành doàn th tinh và các dja phuong trong tinh chi dao,  4n 
dOng can b, dâng viên và doàn viên, hi viên doàn th chInh trj xâ hOi  tIch circ 
dang tái, chia sé nhüng thông tin v các hoat  dng chào mirng I k nim; các 
phong trão thi dua cách mng l.p thành tIch chào mrng k5 nim 30 näm tái 1p 
tinh... len các trang mang xA hOi  cña cá nhân va cac trang, nhóm do can bO,  dàng 
viên quân 1, diu hành. 

- Phát huy tM da hiu qua tuyên truyn, djnh huâng thông tin cüa các trang, nhórn 
trên không gian mng (do Ban Chi dao  35 các cp quãn l) trong vic tuyen truyn, chia 

4 



sé các thông tin tIch crc, phãn bác các thông tin sai trái, 1un diu tuyên truyên xuyên tc 
cüa các th lrc thu djch v k& qua phát trMn kinh t- xã hi cüa tinh, kt qua thirc hin 
chinh sách dan tOc,  ton giáo trên dja bàn tinh; vai trô lath dao  cüa Bang Va sir quãn 1 
cüa Nha nuóc trong xây drng và phát triên kinh tê - xâ hOi  và hi thp quôc té. 

2.2. Tuyên truyn ming 

T chirc các cuc h9p, hi nghj, sinh hoat, nói chuyn chuyén d (tüytInh hInh 
có th t chüc bang hInh thirc trçrc tip hoc trrc tuyn) d thông tin, tuyên tmyn, 
ph6 bin cong tác chun bj 1 k nim; thành tiru phát trin kinh t - xã hOi  cüa tinh 
qua 30 nm tái 

lap; 
nhUng tim näng th mnh cüa tinh; thii co, thách thirc cüa tinh 

trong qua trInhhi thp va phát trin; vai trô, trách nhim cüa ttrng cá nhân trong sij 
nghip phát triên cüa tinh. . . Trong tuyen truyén chui phát huy vai trô cüa dOi  ngü báo 
cáo viên, tuyen truyn viên, ngu?i có uy tin trong dng bào dan tc, ton giáo. 

a A A a 2.3. Tuyen truyen co d9ng trirc quan 
P A A A 9 I A A P - To chirc tuyen truyen thong qua he thong ca phi.iun, pa-no, bang-rol, ap 

phIch, bang din tCr tai  ncii cong cong và trii s& lam vic cüa các co quan, don vj. 

- Can cü tInh hInh thrc t, nht là các din bin cüa djch Covid- 19, các Co 
, ..Z 9 1 A quan, da phuxing, dan vl lrnh hoat, to chuc trien lam tranh, anh; cac hoat  d9ng van 

hóa, van ngh, th thao, các hOi  thi tim hiu ljch sü dãng bO tinh, dla  phixong, ngành, 
nhUng thành t%ru dat  duc qua 30 nm xay dmg và phát trién... 

a A • A A • a A 2.4. Bien son, xuat ban cac an pham, tai lieu tuyen truyen 

Bién son, phát hành k yu "Trà Vinh 30 nám tái 1p  - Bülphá vàphát trien"; 
xut bàn sách "Biên niên nhimg st kin i/c/i sz cza Dáng b5 tin/i Trà Vinh, giai a'ogn 
1992-2022" giâi thiu các sir kin ljch sr ni b.t cüa tinh; th?ii dim dánh du sir 
trithng thãnh va phát triM cüa các dja phuong trong tinh; m6c th&i gian kh&i cong 
xây drng và khánh thành cac cong trInh trQng dim quc gia trên dja bàn tinh, các 
cong trInh có 5'  nghia quan tr9ng d6i vài sr phát triM cüa tinh... 

III- TO CHC THC HIN 

1. Ban Tuyên gido Tinh üy chü tn phi hqp vói các Ca quan báo chi Trung 
uong th%rc hin phóng sir, bài vit tuyén truyM quàng bá tim nAng, th mnh va cac 
chInh sách h try, thu hut du tu cüa tinh; kt qua th%rc hin các chü truong, chInh 
sách cUa Bang, pháp lut cüa Nba nuâc v phát triM kinh t-xA hOi tai Trà Vinh. 

- Ph6i hçip vài các ca quan, dja phuong, don vi biên son k y&i "Trà Vinh 30 
nám tái 4p  - Bz-tphá vàphát trin"; suu tm, bin son và xut bàn sách "Biên niên 
nh1ng sit kiçn ljch si'r cia Dáng b3 tin/i Trà Vinh, giai doan 1992-2 022". 
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- Huórng dan, don d6c các cci quan báo chI, co quan truyn thông, di ngi báo 
cáo viên, tuyen truyn vien và ctng tác viên du 1un xã hi.. .trong tinh tIch circ dy 
m?.nh các hot dung tuyên tmyn kS'  nim 30 nãm tái 1p tinh; kp thii nm bit, phàn 
ánh và djnh huâng dix 1un xâ hOi. 

- Thãm djnh nOi  dung các n phm tuyên truyn do các don vj khác thirc hin; 
phi hçip vài Vn phông Tinh üy chu.n bj din van cho lânh dao  tinh trong 1 k 
nim; xây drng d cirong tuyên tmyn thành tru 30 nàm tái 1p  tinh. 

2. So Van hóa - Thã f/tao và Du lick t churc tuyên truyn bang các hInh thurc 
phong phi; bang, cii, panô, áp phIch, thông tin kru dung và các hoat  ctng van hóa, 

van ngh, th thao, trin lAm tao  khI th sinh ctng, vui tucii, phn khài. 
A A P • A A A P * A P A 9 A - Chuan b! tot cac dieu kien to chuc le ky niçm 30 nam tal 1p trnh; chuan b 

kjch bàn diu hãnh chucmg trInh 1 giri Ban Tuyên giáo Tinh üy thm djnh; phM hçp 
vói don vi th%rc hin t6 chüc t6t chucrng trInh van ngh phiic vi 1 k nim; trang trI 

9 A P A A. le dai, dam bao am thanh, anh sang, huong dan, sap xep lirc luqng, cho ngoi cho clal 

biu lAnh dao  tinh và khách miii tham dix L k' nim. 
, . A . A • A , A - Chu tn phoi hçip voi Dai Phat thanh va Truyen hinh to chuc truyen hmh trrc 

tiêp lê k5' nim. 

3. SO Thông tin va Truytn thông ph6i hçip vâi Ban Tuyên giáo Tinh üy và 
các dcm vj Co lien quan t chüc h9p báo thông tin hoat dung  và djnh huàng ni 
dung tuyên truyn cho các cci quan báo, dài cüa dja phuong và cüa Trung hang 
dOng trên dla  bàn tinh v tuyên truyn nhtng thãnh tiru dat  dirge cüa tinh qua 30 

näm tái 1p, các hoat  dung chào mirng k nim, các phong trào cách mng, thi dua 

yeu nuâc trên dja bàn tinh.. .Chi dao  các Trang tin thãnh phân tAng cumg tuyên 
A AP A A truyen ye cac ni dung tren. 

4. Báo Trà Vink, Dài Phdt fhành - Truyên kink Trà Vinh có so báo dc bit, 
chucmg trInh ctc bit chào müng k) nim 30 näm tái 1p tinh; thirc hin däng tâi 
khu hiu tuyên truyn chào müng k nim 30 nam tái 1p tinh Trà Vinh. Dài Phát 
thanh - Truyn hInh Trà Vinh xây dlrng phóng sr nêu b.t nh&ng thành tru 30 nAm 
tai tap  trnh de tuyen truyen va ph%ic vii le ky niem 30 nam tai lap trnh. 

5. Hi Van h9c Ngh thuIt khuyn khIch van ngh si, hOi  viên các chi hi 
tp trung sang tác các tác phãm vAn hc ngh thut; xuât bàn Tap  chI VAn ngh Trà 
Vinh và An phm Van ngh Khmer Trà Vinh v các chü d& thành tiju 30 nAm tai 1p 
tinh và ph61 hcxp t chirc tt các hoat dng. 

6. TrwOng Dgi h9c Trà Vink, Trip chIKhoa h9c - TrwOng Dii h9c Trà Vinh 
A • P • A A I F 1 'A F 9 P thirc hien va dang cac bai viet nghien ctru, danh gia viçc khai thac, six diving cac tiem 
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näng, th manh  cüa tinh ph%ic vi phát trin kinh t - xA hi; d& xut các giâi pháp 
phát trin kinh t - xâ hOi  trong giai doan tài len Tap chI ciia don vj. 

7. Hi N/ia báo phát dung, c vu hi viên thc hin các bài báo, phóng sr ca 
ngçi qué hucmg, truyn th6ng dAu tranh anh hng, bt khut cüa can b, chin sT và 
Nhân dan Trà Vinh trong cuOc  dâu tranh giái phong dan tc; truyên thông doàn kêt 
các dan tOc  Kinh-Hoa-Khmer; nhüng thành tru cüa Dãng b và Nhân dan Trà Vinh 
dat &rqc qua 30 nAm tái l.p tinh; v h9c t.p và lam theo tu tithng, do dirc, phong 
cách H ChI Minh. 

A 8. Mt tr1n To quoc Vit Nam tin/i Trà Vinh trién khai tot cOng tác tuyén 
truyén sâu rOng  den các to chüc thành viên, các tang lop nhan dan ye k' nim 30 
näm tái 1p tinh, that là thành tm dat  dugc qua 30 nãm xây drng, phát triên và 

9 9 A A 9 *9 A A 9 A P #9 trucmg thanh cua tinh; d9ng vien toan the Nhan dan doan ket, phat buy trnh than 
trách thim, sang tao  trong lao dng, san xut, chung tay cüng Dãng, Nhà nuôc vuçlt 
qua mi khO khan thách thüc, thIch üng vOn tinh hInh djch Covid- 19, trng buOnc phát 
trin, thrc hin thAng lçii Nghj quy& Dai  hi XI cüa Dáng bO tinh Trà Vinh. 

9. Cdc sö ban ngành, doàn th tin/i, các huymn üy, thj üy, thành üy, Bang 
9 A 9 9 9 A • A A • A • A uy tryc thu9c Tin/i uy, than/i vien tteu ban nçi dung - tuyen truyen - khanh tiet 

- T6 chüc tuyên truyn va chi dao  tuyên truyn bng nhik hinh thüc, sau rng 
trong can bO,  dang vien, Nhãn dan trong va ngoài tinh; phát dng phong trào thi dua cao 
dim 1p thãnh tIch chào mrng k' nim 30 nãm tái 1p tinh, gn vOni thi dua hoàn thành 
các chi tiêu phát trin kinh t - xA hi nàm 2021 và 06 tháng dAu nm 2022; tIch crc tuyên 
truyen cac boat dçng chao mung ky mçm 30 nam tai 1ap  tmh. D9ng vien can b9, clang 
viên tIch crc lao dng, sang tao,  1pthành tIch chào mrng k) nim 30 nàm tái 1p tinh. 

• 9 9 P A A 9 P A 9 9 - Clii dao  chia se, clang tal cac thong tm ye thanh tru qua 30 nam tai lap  tmh Tra 
A I - 9 9 # 9 P F A S A I • A Vmh, cong tac lanh, clii do cua cap uy, chmh quyen cac cap trong thirc huçn cac nhiçm 

vii phát triên kinh t - xã hi 
tai dja phucrng. . len trang tin din tü, các tâi khoãn cá 

nhân, trang nhóm trén mng xA hGi.  ThuOnng xuyên cp nht thông tin v các boat dng 
lien quan den k nim 30 nm tái 1p tinh len Trang tin din tü cüa don vj, dja phuong. 

- Tuyên truyn Va t chüc t& các boat  dng "Dn an clap nghTa" gia dInh 
thuong binh, lit sT, gia dInh có cOng và nhQng ngu&i có thiu dóng gop cho sir phát 
trin cüa tinb qua các th?i kS'. 

- Chi dao  các xA, phuing, thj trn tuyên truyn trên h th6ng ba truyn thanh 
cña xã, phumg, th trn; buy dng lc luçmg th?c hin tot cong tác v smh môi 
tnthng, dam bão cánh quan tri1 sOn sach, dçp; chinh trang do thj trên dja bàn quãn l; 

P A A A P 9 A • A 9 khuyen khich viçc lap dat  bç thong den, diçn trang tn va bat  diçn den trang tn (nhat 
là vao bu6i t6i) truOnc, trong và sau L k5' nim (29/4/2022) it nht 05 ngày; treo bang 
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ron, khu hiu tai  tri si nhân L kS'  nim 30 näm tái 1p  tinh Trà Vinh, ctc bit trên 
dja bàn thành ph Trà Vinh và phát dung Nhân dan treo cii. 

A A • 9 * 11 t 9 9 10. Ban Tuyen giao cac huyçn, 1k1, thank uy; Tuyen huan cac Bang uy trrc 
thuc Tinh áy xây drng k hotch tuyên truyn k nim 30 nãm tái 1p tinh sat hcip 
vâi tmnh hInh thrc t cüa dja phumg; chii trQng vic di mài các hInh thüc tuyên 

- A A A A S - A truyen, khai thac toi da nhung tiçn ich cua cong nghç thong tin va mng xa hi trong 
tuyên truyn k nim; kjp thii nm bit, báo cáo và tham muu cp Uy lAnh, chi do 
giâi quy& các vn d du 1un xA hOi  phãn ánh v các hot dung 1 k nim. 

IV- MQT sO KHAU HIU TUYEN TRUYEN 

1. Chào mrng k nim 30 nãm tái 1p tinh Trà Vinh (5/1992-5/2022)! 

2. Nhit 1it chào müng k) nim 30 nm tái 1ptinh Trà Vinh (5/1992-5/2022)! 

3. Châo mrng k nim 30 nm tái 1p tinh Trà Vinh (5/1992-5/2022), 47 nAm 
S •• , .X h . , Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat ni.rac (30/4/1975-30/4/2022), 132 nam 

Ngày sinh Chü tjch H ChI Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)! 

4. Nhit 1it chào müng di biu v dr L k nim 30 näm tái 1p tinh Trà 

Vinh (5/1992-5/2022)! 

5. Dãng bO,  chInh quyn và Nhân dan các dan tc tinh Trà Vinh thi dua 1p 
thãnh tIch chào müng k nim 30 nAm tái 1p tinh Trà Vinh (5/1992-5/2022)! 

6. Phát huy tinh th.n doàn kt, chi tr hrc, tr cumg và khát v9ng vucin len 
cüa con ngthi Trà Vinh quy& tam &ra Trà Vinh trô thành tinh phát trin trong thOrn 
du cüa khu virc d6ng bang song Cru Long! 

7. Dâng l,  quàn, dan Trà Vinh th?c hin t& phucing chãm hành dung "Doàn 
kAt, Kj) cuvng, Hành d5ng, Sang too, Dtphá, Phát trin ", phn dAu xây dijng tinh 
Trà Vinh dt chun nông thôn mâi truóc nAm 2025! 

8. Trà Vinh ph.n du tr& thành mOt  trong nhthig tinh trQng dim phát trin 
kinh t bin cüa vüng dng bang song Ciru Long! 

9. GitIn va phat huy bàn sc van boa các dan tc, xây drng con ngi.thi Trà 
Vrnh phat trien toan dien! 

10. Nhit 1it chào mrng 47 nAm Ngày Giài phong min Nam, th6ng tht dt 
nithc (30/4/1975-30/4/2022)! 

11. Nhit 1it chào mmg 68 näm Ngày Chin thing Din Biên Phü (07/5/1954 
- 07/5/2022)! 

12. Nhit lit chào müng 132 näm Ngày sinh Chü tjch H Chi Minh vT dai 
(19/5/1890-19/5/2022)! 
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' , • A A P P. A 13. Toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua th%rc hiçn thang lçn nhiem 
vi phát trin kinh t - xâ hi nAm 2022! 

14. Dy mnh hQc tp và lam theo tu tuàng, do &rc, phong each H ChI 
Minh! 

15. Toàn Dãng, toãn dan, toàn quãn ph.n du thc hin thng 1çi Ngh quy& 
Di hi di biu Dãng b tinh 1n thu XI, Nghj quyt Dai hOi dai biM toãn quc 1.n 
thu XIII cüa Dãng! 

16. Dãng Cong  san Vit Nam quang vinh muon näm! 

17. Nuâc Cong  hôa xã hi chü nghia Vit Nam muon nàm! 

18. Chü tjch H ChI Minh vT dai  s6ng mäi trong sr nghip cüa chiing ta! 

Noi nhán: 
- Thuing tric Tinh üy, 
- Thuing trrc Uy ban nhãn dan tinh, 
- Các si, ban, nganh, doàn the tinh, 
- Dáng u trrc thuc Tinh us', 

- Huyn üy, Th üy, Thành üy, Bang Uy 
trirc thuc Tinh u, 
- Thành viên Tiêu ban ni dung - tuyên 
truyên - khánh tiêt, 
- Tuyên giáo/Tuyên huân các huyn, thi, 
thành u5'và Bang u tnjc thuc Tinh ui', 
- Ltru Tiêu Ban. 

TRffiYNG TItU BAN 

throng M5 Pha 
(PHO TRIRNG BAN 

TUYEN GIAO T!NH UY) 
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