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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nƣớc tỉnh Thanh Hóa lần thứ X 

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 2836/KH-SVHTTDL ngày 25/8/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước 

tỉnh Thanh Hóa lần thứ X. 

 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 

các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; 

Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các Anh hùng, Chiến sỹ thi đua và 

các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong toàn tỉnh. 

 - Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đời sống xã 

hội gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”, xây dựng “Công dân, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, chung 

sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo 

hướng hiện đại.  

 2. Yêu cầu 

 Công tác tuyên truyền cần được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả 

với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với thực tiễn; Có sức lay động, 

lan tỏa tích cực trong toàn Đảng và trong xã hội. 

 II. NỘI DUNG  

 1. Nội dung tuyên truyền  

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

về công tác thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

 - Tuyên truyền kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ các phong trào thi 

đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020; Bài học kinh 



nghiệm, mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen 

thưởng giai đoạn 2020 – 2025. 

 - Tuyên truyền biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các Anh hùng, 

Chiến sỹ thi đua và các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong toàn tỉnh; 

Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội gắn 

với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, xây dựng “Công dân, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, chung sức, 

đồng lòng xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng 

hiện đại. 

 2. Hình thức tuyên truyền 

 - Tuyên truyền thông qua sinh hoạt chính trị, đoàn thể với các hình thức 

đa dạng, phong phú của các tổ chức đảng, đoàn thể. 

 - Tuyên truyền cổ động trực quan: Băng zôn, pa nô, cờ hồng kỳ, bảng điện tử 

tại những tuyến phố, tuyến đường trọng điểm, qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở. 

 3. Thời gian thực hiện công tác tuyên truyền 

 Thực hiện công tác tuyên truyền trước Đại hội 08 ngày và sau Đại hội 07 

ngày. 

  (Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ 

X được tổ chức trong 01 ngày vào tháng 9/2020 (từ ngày 20 đến ngày 30/9/2020)) 

 4. Địa điểm tuyên truyền 

  - Tuyên truyền trước cổng trụ sở làm việc; Trên cổng chào có màn hình 

Led; Trên các trục đường chính, khu vực trung tâm của các huyện, các xã, thị trấn. 

 5. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền 

(Nội dung đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phê duyệt tại văn bản số 

2753-CV/BTGTU ngày 21/7/2020) 

 - Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X! 

 - Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh 

Thanh Hóa lần thứ X! 

 - Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X: Đoàn kết, đổi 

mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh 

công nghiệp theo hướng hiện đại! 

 - Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua! 

 - Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2020 -2025! 

 - Thi đua yêu nước vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! 

 - Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của 

đất nước và hạnh phúc của Nhân dân! 



 - Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

 - Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần 

thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025! 

 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào 

mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng! 

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

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 Căn cứ nội dung Kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện 

công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; Tổng hợp 

báo cáo Chủ tịch UBND huyện. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện 

- Tuyên truyền trực quan tại khu vực trung tâm huyện như lắp đặt các hộp 

ki ốt, treo băng zôn, cắm hồng kỳ; Tuyên truyền trên bảng Led điện tử ( bảng 

Led tại trung tâm huyện và Cầu ghép xã Quảng Trung). 

 - Hướng dẫn các các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm 

vụ tuyên truyền trực quan. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin trong việc kiểm tra công tác 

tuyên truyền trên địa bàn huyện.  

- Mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến tuyên truyền kết quả thực 

hiện mục tiêu, nhiệm vụ các phong trào thi đua yêu nước; Các gương điển hình 

thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; Các phong trào thi đua yêu nước trên các 

lĩnh vực đời sống xã hội... 

- Hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung 

tuyên truyền. 

3. Các cơ quan, đơn vị 

- Thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền trực quan thông qua các hình 

thức như treo băng zôn, phướn, cổng thông tin điện tử tại cơ quan, đơn vị. 

4. UBND các xã, thị trấn 

- Trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền của UBND huyện Quảng Xương, 

UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền tại địa phương. 

- Treo băng zôn, phướn, viết khẩu hiệu tường … tại các khu trung tâm hành 

chính cấp xã, thị trấn,  khu dân cư và các trục đường liên xã, liên huyện, các tuyến 

đường chính vào các khu dân cư. 



- Chỉ đạo  tháo dỡ các pa nô, khẩu hiệu, băng zôn, áp phích… đã hết thời 

gian tuyên truyền, nội dung không còn phù hợp hoặc đã cũ gây mất mỹ quan. 

 Báo cáo Kế hoạch tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa 

lần thứ X về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp báo 

cáo theo quy định./. 

      Nơi nhận:                                                                  CHỦ TỊCH 

- Sở VHTTDL (b/c); 

- TTr Huyện ủy ( b/c);  

- TTr HĐND-UBND (b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn;                                                           Trần Anh Chung 

- Lưu: VT. 
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