
DANG BO TINH PHU THO BANG CQNG SAN VIT NAM  
HUYIN UY BOAN HUNG 

* Doan HIrng, ngayMtháng 5 nám 2022 
S -KH/HU 

KE HOACH 
T chIrc các hoit dng k nim 75 nãm thành 1p Bang b 

huyn Boan Hung (19/8/1947 - 19/8/2022) 

Thrc hin chuong trInh cong tác näm 2022, nhäm thi& thirc k niêm 75 

näm thành ltp Dáng b huyn, Ban Thu&ng v11 Huyn uS' xây dirng K hoach  t 
chrc các hott dng k5' nim 75 näm thành 1p Dãng b huyn Doan Hung 
(19/8/1947 - 19/8/2022) vói các ni dung cv th sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Mic dIch 
- Thông qua các ho.t dng chào mrng kS' nim ngày thành 1p Dáng b 

huyn Doan Hung nhm tuyên truyn, giáo dye  can b, dâng viên và các t.ng 
1rp nhân dan trong huyn v truyn thng ljch sr 75 näm cüa Dáng bô huyn, 
qua do khng djnh nhung thành qua ma Dãng b và nhân dan Doan Hung dã dt 
duc trong sy nghip d.0 tranh giài phóng dan tc, xây dirng và bâo v T qu&, 
d.c bit trong cong cuc di mOi, xây dirng huyn Doan Hung phát trin bn 
vung, gop phn nâng cao nhn thüc, cüng c và t.ng cl.r&ng nim tin cüa can b, 
dang vien và nhân dan vào sr 1nh dao  cUa Dâng b, chInh quyn huyn. 

- Dng viên can b, dãng viên và các tng lop nhân dan tIch eye tham gia 
các phong trào thi dua yêu nuOc, d.y mnh phát triên kinh t - xâ hi, thyc hin 
thng lçii Ngh quyt Di hi Dãng toàn qu6c 1n thr XIII và Nghj quyt Dti hi 
Dâng các cp nhim k5' 2020-2025. D.y mnh vic hçc tp và lam theo tu 
tuOng, dao  düc, phong each H ChI Minh, rà soát xây dyng các nhân t mOi, 
din hInh tiên tin trén tt cà các lTnh vyc, gop phn xây dyng huyn Doan Hung 
ngày càng phát trin toàn din, bn virng. 

2. Yêu cu 

- K& hqp các hoat dng k5' nim thành 1p 75 nàm Dãng b huyn vOi t 
chüc phong trào thi dua, các hoat  dng van hóa, van ngh, th thao to không 
khI vui tuGi, phân khOi trong toàn Dãng b. 

- Các hot dng k5' nim phãi dam bão trang tr9ng, thit thyc, an toàn, tit 
kim, có tInh giáo dyc cao, dam bâo cong tác phOng chng djch Covid 19 dOng 
theo các huOng dan, quy djnh cüa Dáng, Nhà nuOc và thu hut dông dâo các thng 
lOp nhân dan và can b, dâng viên tham gia. 



II. NQI DUNG CAC HOAT DQNG 

1. Cong tác tuyên truyên, giáo diic truyên thing 

- Chi dao  lam tot cong tác tuyên truyên, giáo dc truyên thông ljch sr ye 

yang 75  nàm xây dirng và phát trin cüa Dâng b huyn Doan Hung bang nhiêu 
hInh thi'rc da dng, phong phü: tuyên truy&n trên các phuGng tin thông tin dai 
chüng, tuyên truyên trrc quan, tuyên truyn ming, qua các hoat dng van hóa, 
van ngh, th thao. 

- Xây dimg d cwmg tuyên truyn kS'  nim 75 näm thành 1p  Dãng b 
huyn. Huàng dn co s& trin khai sâu rng tài toàn th can b, dãng viên va 
nhân dan trén dja bàn huyn. 

- D.y math  cong tác tuyên truyn trên Trang thông tin din tü huyn, chü 
tr9flg phát huy hiu qua hInh thi'rc tuyên tmyn trên h thng dài truyên thanh tir 
huyn dn cci sâ. 

- Tuyên truyên thông qua sinh hoat cüa các tt chirc dãng, t chirc chInh trj - 
xã hi; các hoat  dng van hóa van ngh, th diic th thao. 

- Chü dng phi hçp vi Báo Phü Th9, Dài PT-TH tinh, Cng thông tin 
diên tü tinh, tp chI Van ngh d,t T, Ban biên tp tãi 1iu Thông tin sinh hoat 
chi b, Thông tin tuyên truyn viên cUa Ban Tuyên giáo Tinh üy d có các tin, 
bài däng tâi ye các hoat dng k nim, v thành t1Iu 75 näm xây dirng và phát 
trin cüa Dàng b huyn. 

- Chinh trang nâng cap các ciim panô và h thng tuyên truy&n trçrc quan 
khu vuc trung tam huyn và d9c các tuyn Quc 1 chay qua dja bàn huyn. 

2. Phát dng phong trào thi dua 

- Phát dng phong trào thi dua yêu nuâc a tat ca các c.p, ngành, doàn th, 
co quan, don vj, trong phm vi toàn huyn vOi các ni dung thi& thirc ci th& 
gn vói thrc hin thim vi chInh trj tr9ng tam näm 2022; khuyn khich, dng 
vien toàn th can b, dãng viên và nhân dan thi dua 1p thành tIch chào m1rng k 
nim 75 näm thành lQp EDáng b huyn gn vói chào m&ng k nim 75 näm 
chin thing sOng Lô ljch sir trén các 11th virc: 

+ Dty math  phát trin san xut nông, lam nghip; nâng cao näng su.t, chit 
hxçing, hiu qua trên 11th vxc chàn nuôi và trng tr9t. 

+ Xây dmg kt cu ha thng phic vit nhim vii phát trin kinh t - xa hi. 
+ T chirc thrc hin tt phong trào xây drng nông thOn mOi; tp trung vào 

cac ni dung có lien quan trçrc tip dn dai sng cüa than dan và tác dng dn 
six thay di tIch circ cüa din mao nông thôn: T chirc san xuAt, xây drng np 
song van minh, v sinh, tu süa dixmg giao thông, bão v môi trtx&ng, gi gin an 
ninh trt tu trén dia bàn. 
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+ D.y m?.nh  vic h9c tp và lam theo tu tuông, dto dirc, phong cách Ho 
ChI Minh g.n vâi thrc hin Nghj quyt Trung 1xoiig 4 (khóa XII) v& xây dimg, 
chinh dn Dãng gop phAn thrc hin thing li Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Dãng. 

+ Tang cuè'ng cong tác xây drng Dâng, chInh quyn và các t chirc chInh 

trj - xã hi vUng math.  T chüc kt nap dâng viên mói và trao huy hiu Dàng 

dip k nim 75 näm thãnh 1p Dãng b huyn. 

- T chrc các hoat dng thäm höi, dng viên Can b lao thành cách mng, 

gia dInh M Vit Nam Anh hung, Anh hung lit s, thucing bnh binh, di tucmg 
ngut'Yi có cong vi cách mng gn v61 dip  k' nim 75 näm ngây Thuo'ng binh 

1it s 27/7/1947- 27/7/2022. 

3. Ti chfrc các hoit dng van hóa van ngh, the dtjc the thao 

* V van hóa van ngh 

- Phát dng phong trào van hóa van ngh a tt cã các dja phuong, co quan, don vj. 

- Cp huyn xây dirng chuong trInh van ngh chào mmg tai  Chuong trinh 

Gp m.t truyn thng k nim 75 näm thành 1p  Dâng b huyn, thai luqng 45 
phiit, ni dung ca nggi Dàng, Bác H kInh yêu, ca ngcii d.t nithc, qué hucing 
Doan Hung di mai. 

* ye' the' dyc the' thao: Gtn các hoat  dng th diic th thao chào mrng 75 
näm thành ltp Dâng b huyn Doan Hung v6i chào müng kS'  nirn 75 nàm chin 
th.ng song Lô ljch s1r. 

4. To chuc Gp mt k5' nim 75 nãm Ngày thành Ip Bang b huyn 

Thô'i gian: 1/2 ngày tr 8h00' ngày 19/8/2022 (Thu Sáu). 

Da thim: Trung tam Hi nghj huyn Doan Hung. 

5. Khen thtrô'ng: D nghj các cp ghi th.n, khen thithng nhüng dóng gop 
và thành tIch cüa Dâng b, chInh quyn và nhân dan huyn Doan Hung trong 75 
näm xây dirng và phát trin. 

6. Kinh phi: Kinh phi dam bão t chirc Gp m.t k' nim ti ngun ngân 
sách dja phuong và các ngun huy dng hp pháp khác. 

III. TO CHUC THC HIN 

1. Ban Thi.thng vii Huyn u ban hành Quy& djnh thành 1p Ban t chüc 
các hoat  dng k nim 75 näm thành 1p Dáng b huyn. Ban th chüc có trách 
nhim tham mixu cho Ban thuang vi Huyn üy xây drng k hoach, chi dao,  th 
chüc thirc hin các ni dung hoat dng theo K hoach. 

2. Uy ban Nlhân dan huyn 

- Xây dirng K hoach  ci th t churc các hoat  dng chào mirng k' nim 75 
näm thành 1p Dãng b huyn; to chüc các hoat dng th diic th thao chào 
mrng gn vai chào mmg kr  nim 75 nàm chin thing song Lô ljch su; chi dao 
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th chirc các hoat dng van boa, van ngh ti Co s&; t chirc chircing trInh van 

ngh chào ml'mg ti bui gp mt k nim 75 näm thành 1p Dâng b huyn. 

- Chi do các co quan chuyên môn, UBND các xâ, th trân to chüc tot các 
hoit dng tuyên truyn trirc quan (dc bit là h thng tuyên truyn trrc quan 
khu vrc trung tam huyn), phát dng, trin khai dçt thi dua 1p thành tIch k' 

nim 75 näm thành 1p Dáng b huyn Doan Hung. 

- Tham mi.ru chuân b các diu kiin  t chirc các doàn di thäm hOi, dng 
viên các gia dInh chinh sách, gia dInh có cong vâi cách m1ng, Mc Vit Nam 
Anh hung, gia dInh thucmg binh, 1it s gn vi djp k' nim 75 näm ngày 

Thiiorng binh 1it s. 

- Dam bão ngun kinh phi cho vic t chüc các ho.t dng k' nim 75 näm 

thành 1p Dàng b huyn. 

3. Các Ban xây dimg Dáng 

- Tham mru cho Ban Thithng vii Huyn üy, Ban T chirc các hott dng k 
nim thirc hin các ni dung theo chüc näng, nhim vii duqc phân cong. Cu can 
b) tham gia các lieu ban giüp vic ti chüc các hot dng k nim; chi do, 
kim tra, don dc các cci quan, don vj, các b phn thirc hin ni dung phc vii 
chuong trInh Gp mt k nim. 

- Ban Tuyên giáo Huyn u: 

+ Tham muu xây d1rng d cucing tuyên truyn 75 nàm thành 1p Dãng b 
huyn. Huóng din các co quan trong khi tuyén truyn và co sä v cong tác 
tuyên truyn k nim ngày thành 1p Dáng b huyn theo dung k hotch. 

+ Chü trI phi hçvp vâi Phông Van hóa - U, Trung tam Van hóa Th thao, 
Du ljch và Truyn thông huyn, Trang thông tin din tir huyn, Báo Phc Thç, 
Dài PT-TH tinh, Cng thông tin din t:r tinh, Tp chI Van ngh dat TO, Ban biên 
tp Thông tin sinh hot chi b cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy, CLB tho huyn 
Doan Hung day manh  vic däng tãi tin bài tuyên truyn k' nim 75 näm thành 
1p Dáng b huyn. 

4. Van phông Huyn üy 

- Tham muu cho Ban Thuing vii Huyn Uy thành 1p Ban to chirc, các tiu 
ban phiic v1i (Tiêu ban Ni dung, Tiêu ban Tuyên truyên - Khánh tiêt, Tiêu ban 
H.0 can - L tan, Tiéu ban An ninh - Phic vi). 

- Tham mini cho Ban Thu&ng viii Huyn üy chun bi. các ni dung, diu 
kiçn dam bao de to chuc chuong trInh gtp mt k nim 75 nám thàrih lQtp Dãng 
b huyn; pMi hçip vói các tiêu ban và các don vj lien quan giüp Ban Thung 
vi Huyn üy don dôc, thirc hin các ni dung theo k hoch. 
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T/M BAN THUNG VIJ 
THU 

• - Phi hçp vói Ban Tuyên giáo Huyn Uy chu.n bj các tài 1iu, ni dung 
chixng trInh, kjch ban chuang trInh gtp m.t k nim. In và phát hành giAy mi 
dr gtp mat. 

- Phi hqp vOi các tiu ban và phông Tài chInh - K hoach huyn xây drng 
du tri1 kinh phi, qua kS'  nim. 

- Phi hqp vâi Van phông HDNID&UBND huyn và các co quan, dcm vj 
lien quan chun bj diu kiin v co si vt chit, phiic vçi, 1 tan, b trI n, ung, 

nghi, qua dai  biêu, t chüc sap xêp xe diia don dai  biu và dam bão ye sinh khu 
virc ca quan Huyn üy. 

5. Uy ban MTTQ và các t chrc chinh trj - xã hi huyn dy manh  tuyên 
truyn, vn dng can bt, doàn viên, hi viên và các tng licp nhân dan phát huy 
truyn thng doàn kt, tham gia hiu qua các phong trào thi dua chào mrng 75 
näm ngày thành 1p Dáng b huyn. 

- Ban Thung vii Huyn Doàn xây dirng k hotch phát dng thi dua trong 
các cp b Doàn t chrc các din dan, boat dng ngoi khóa cho doàn vien, 
thanh niên, thiu niên tham gia trao di, tim hiu v ljch si:r 75 näm Dâng b 
huyn. Chun bj bài phát biu dai  din cho th h tré tai  chi.rang trInh gp mt 
k nim. 

6. Ban Chi huy Quân sr huyn, Cong an huyn xây dimg phuang an dam 
bâo an ninh trt tir, an toãn tuyt di cho các hoat dng k nim. 

7. Các chi, dáng b ca s, các ca quan, dan vj, cAn cir k hoach cüa Huyn 
u' xây dirng k hoach, chi dao  t chüc, tham gia dy dü các boat dng chào 
müng k nim 75 nAm ngày thành 1p  Dâng b huyn Doan Hung tai  dja 
phizang, dan v dam báo phü hcrp, hiu qua. 

8. Các dông chI üy viên Ban Thuing vi Huyn üy phi trách ciim Ca s&, 
các dng chi Huyn üy viên phi trách xã cO trách nhim chi dao,  kim tra, don 
dc ca s thii'c hin các ni dung theo dung k hoach  nay. 

Trén day là k hoach th chirc các hoat  dng k' nim 75 nAm ngày thành 1p 
Dàng b huyn Doan Hung (19/8/1947- 19/8/2022). Ban Thu&ng vi Huyn üy 
d nghj các chi, dâng b ca si, co quan, dan vj nghiém tüc trin khai thirc hiên. 

Ncii nhân:  
- TTTU, BTG Tinh u' (B/c), 
- TT Huyn üy, iT HDND, LD UBND huyn, 
- Các dlc UV BCH Dâng b huyn, 
- Các Ban xây dirng Dãng (t/h), 
- MTTQ, các t/c CT-XH huyn, 
- BCHQS, CAH, 
- Các chi, dãng b co s (t/h), 
- Lmi VPHU.4 
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