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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng
hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)
và các ngày kỷ niệm lớn trong tháng 5/2021
Thực hiện Công văn số 195/UBND-VP6 ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh
Ninh Bình, Kế hoạch số 530/KH-SVHTT ngày 23/4/2021 của Sở Văn hóa và
Thể thao tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân ngày Giải phóng miền
Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5); Hướng dẫn số 04-HD/HU ngày 22/4/2021
của Huyện ủy Kim Sơn về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm
46 ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam Thống nhất đất nước (30/4/1975 30/4/2021), UBND huyện Kim Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động
chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất
đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và các ngày kỷ niệm lớn trong tháng 5/2021 với
các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân
tộc; 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 lược trong sự nghiệp đấu tranh giành
độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; 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. Qua đó, giáo dục
tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự
cường dân tộc.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống
nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ
2020-2025.
2. Yêu cầu:
- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phải thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết
kiệm với quy mô, hình thức phù hợp bảo đảm đúng các quy định hiện hành. Việc
tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cần
gắn với kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (1/5); tuyên truyền về chiến thắng lịch sử
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Điện Biên Phủ; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Năm Du lịch Quốc gia
2021-Hoa Lư, Ninh Bình; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển
kinh tế-xã hội.
- Kết hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống với những việc làm thiết thực
nâng cao đời sống vật chất, tinh thân của Nhân dân và tích cực tuyên truyền về
phòng, chống dịch COVID- 19.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh
đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến
tranh Nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba
vùng chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí
tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền
tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, Nhân dân lao động và lực
lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc
lập dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta; những nét đặc sắc của nghệ thuật
quân sự Việt Nam, đỉnh cao là Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc; những bài học kinh nghiệm quý báu
về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức
mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp bảo vệ vững
chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc.
- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào,
chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm
nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước sau 46 năm thống nhất, đặc biệt
là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa,
phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ
Chí Minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và
hội nhập quốc tế.
- 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, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh
của quân đội ta và sự ủng hộ, tích cực tham gia kháng chiến của các tầng lớp Nhân
dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Thời gian tuyên truyền:
Thời gian tuyên truyền được tiến hành từ ngày 28/4/2021 đến hết ngày
24/5/2021, tập trung cao điểm vào 02 đợt như sau:

3
+ Đợt 1: Từ ngày 28/4/2021 đến hết ngày 08/5/2021.
+ Đợt 2: Từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 24/5/2021.
* Lưu ý: Nội dung của mỗi đợt tuyên truyền gắn với các dịp kỷ niệm và sự
kiện lớn của đất nước.
3. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)!
- 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!
- 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 huyện
- Thực hiện tốt về công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động thông tin, tuyên
truyền dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2021) và các ngày kỷ niệm lớn trong tháng 5/2021;
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tuyên truyền, cổ động
trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp chào
mừng các sự kiện; Tuyên truyền bảng điện tử trên cổng chào của huyện và cổng
chào trụ sở HĐND&UBND huyện;
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung pa nô, áp phích, khẩu hiệu nhằm đảm
bảo tính thời sự và có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục; Tổng hợp kết quả thực hiện, báo
cáo UBND huyện và Sở VHTT trước ngày 25/5/2021.
2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện
- Tổ chức chăng treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu tại khu trung tâm huyện;
- Tuyên truyền theo Đề cương của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; xây dựng các
chuyên mục, các tin bài tuyên truyền phản ánh đậm nét các gương điển hình tiên
tiến của các cựu chiến binh, thanh niên xung phong trên các lĩnh vực phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm
30/4 và các ngày lễ lớn trong tháng 5/2021 (ngày 1/5, ngày 7/5, ngày 19/5) trên hệ
thống truyền thanh của huyện và Đài Truyền thanh xã, thị trấn.
- Đăng trên Trang thông tin điện tử huyện Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 46
năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
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- Phối hợp với ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền đấu tranh phản bác
những âm mưu, luận điệu xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc Cuộc Tổng tiến công và nổi
dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
3. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp với thực tiễn
của cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội
viên về truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường của dân tộc
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước; Treo cờ Tổ quốc,
khẩu hiệu tại nơi công sở.
4. UBND các xã, thị trấn
- Căn cứ tình hình thực tế địa phương tổ chức tôn vinh và tri ân các anh
hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, chiến sỹ đã hy sinh, cống hiến sức lực, trí
tuệ và của cải làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các sự kiện; Tuyên
truyền trên hệ thống truyền thanh, trên Trang Thông tin điện tử xã, thị trấn. Tuyên
truyền trực quan tại khu vực trung tâm xã, thị trấn; phát động Nhân dân treo cờ
Đảng, cờ Tổ quốc, nhất là các hộ gia đình ở ven đường quốc lộ, tỉnh lộ và các
tuyến đường chính của xã, thôn, xóm, khối, phố vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn căn cứ
vào nội dung kế hoạch này tổ chức thực hiện, sau mỗi đợt tổ chức các hoạt động
tuyên truyền báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Văn hoá và Thông tin
huyện) trước ngày 03/5 và trước ngày 25/5/2021).
(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy).
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