UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21 /KH - BDT

Đắk Nông, ngày 11 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.Mục đích
- Nhằm phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa của
dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại
đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc góp phần củng cố và bồi
đắp niềm tin của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc đối với Đảng, Nhà nước
và chế độ.
- Công tác tuyên truyền kỷ niệm góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ
vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, thi đua thực
hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
- Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận của xã
hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của
Nhà nước; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2.Yêu cầu
- Các hoạt động tuyên truyền phải bảo đảm thiết thực, vui tươi, an toàn,
tiết kiệm; gắn kết, đan xen với nhiều hình thức, mang đậm bản sắc văn hoá dân
tộc; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
- Tuyệt đối không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội để tổ chức các
hoạt động vi phạm pháp luật.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1.Nội dung
Căn cứ vào từng nội dung ngày kỷ niệm để triển khai thông tin, tuyên
truyền phù hợp với mốc thời gian cụ thể.
(Nội dung, thời gian và hình thức tuyên truyền theo bảng phụ lục kèm
theo)
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2.Hình thức tuyên truyền:
Thông qua các cuộc họp cơ quan, công đoàn. Tổ chức tọa đàm, báo cáo
ôn lại tuyền thống của đất nước, dân tộc, lịch sử cách mạng của cha ông ta, các
vị tiền bối cách mạng cho cán bộ, công chức, người lao động; tổ chức chiếu
phim, mở đài, dựng pano, apphic về các nội dung tuyên truyền trong năm.
- Phát động cho toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong cơ
quan và cộng tác viên viết tin bài liên quan đăng trên trang tin điện tử của Ban
dân tộc.
- Treo khẩu hiệu truyên truyền, cổ động trong khung viên cơ quan, đơn
vị.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung tuyên truyền trong năm
2018.
- Chủ trì: Cấp ủy và Trưởng Ban.
- Tham mưu: Phòng Tuyên truyền và Địa bàn phối hợp với các phòng
chuyên môn thuộc Ban thực hiện.
2. Thời gian thực hiện: Thực hiện tuyên truyền bắt đầu từ tháng 01/2018
đến tháng 12/2018.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giao Phòng Tuyên truyền và Địa bàn chủ động phối hợp với văn phòng
tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm các
ngày lễ lớn trong năm 2018./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở tư pháp;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng chuyên môn;
- Trang tin điện tử BDT (để đăng);
- Lưu: VT,TT&ĐB.

KT.TRƯƠNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Người ký: Ban
Dân tộc
Email:
bdt@daknong.go
v.vn
Cơ quan: Tỉnh
Đắk Nông
Thời gian ký:
11.01.2018
15:04:28 +07:00 Trần

Thanh Long
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Người ký: Ban
Dân tộc
Email:
bdt@daknong.g
ov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Đắk Nông
Thời gian ký:
11.01.2018
15:08:02 +07:00

STT

PHỤ LỤC
Thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ năm 2018
(Kèm theo kế hoạch số 21/KH-BDT ngày 11/01/2018)
Lễ kỷ niệm

Nội dung tuyên truyền

- Kỷ niệm 72 năm
ngày Tổng tuyển cử
đầu tiên bầu Quốc
hội
Việt
Nam
(6/1/19466/1/2018)
- Kỷ niệm 88 năm
Ngày Thành lập
Đảng Cộng sản
Việt
Nam

- Ôn lại lịch sử, ý nghĩa
của ngày Tổng tuyển cử
đầu tiên bầu Quốc hội
Việt Nam và Kỷ niệm 88
năm Ngày Thành lập
Đảng Cộng sản Việt
Nam.

Tháng/
năm

(3/2/1930- 3/2/2018)

+ Mừng xuân mậu
tuất.
1,2 /2018 - Kỷ niệm ngày Giỗ
tổ Hùng Vương
(ngày 10 tháng 3
âm lịch).
Kỷ niệm 43 năm
ngày Giải phóng
Miền Nam, thống
nhất
đất
nước
(30/4/1975.30/4/2018) gắn với
kỷ niệm 43 năm
Ngày Giải phóng
Thị xã Gia Nghĩa –
tỉnh Đắk Nông
(23/3/1975
23/3/2018).
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4/2018

Kỷ niệm 72 năm
ngày thành lập

-Ôn lại lịch sử, ý nghĩa
của ngày 10/3 âm lịch Lễ hội Đền Hùng để
hướng về cội nguồn, tổ
tiên, tri ân các Vua Hùng
đã có công dựng nước và
giữ nước.
- Tuyên truyền chiến
công của quân và dân tỉnh
Đắk Nông nói riêng và
khẳng định giá trị to lớn
của cả dân tộc trong cuộc
kháng chiến chống đế
quốc Mỹ xâm lược, giải
phóng Miền Nam, thống
nhất đất nước.
- Tuyên truyền những
thành tựu của đất nước
nói riêng và của tỉnh Đắk
Nông sau 42 năm thống
nhất, đặc biệt là trong
công cuộc đổi mới; khẳng
định sự kế thừa, phát huy
tinh thần "quyết thắng" và
chủ động đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Ôn lại lịch sử trưởng
thành và phát triển của

Hình thức tuyên
truyền, nội dung
khẩu hiệu

Chi
chú

Hình thức: Tuyên
truyền tại cuộc
họp cơ quan, công
đoàn
Khẩu hiệu: Mừng
Đảng mừng xuân
2018.

- Hình thức Tuyên
truyền tại cuộc
họp cơ quan, công
đoàn.
- Khẩu hiệu :
Nhiệt liệt chào
mừng 43 năm
ngày Giải phóng
Miền Nam, thống
nhất đất nước
(30/4/1975
30/4/2018)!

Hình
thức
Tuyên truyền tại
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5/2018

ngành cơ quan
quản lý nhà nước
về công tác dân tộc
(3/5/1946
3/5/2018)
-Kỷ niệm 128 năm
ngày sinh Chủ tịch
Hồ
Chí
Minh
(19/5/1890
19/5/2018).
- Tuyên truyền thực
hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ
Chính trị, gương
điển hình tiên tiến
về học tập và làm
theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách
Hồ Chí Minh.
-Kỷ niệm 73 năm
Ngày Cách mạng
Tháng Tám thành
công (19/8/1945 19/8/2018) và Quốc
khánh Nước Cộng
Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam
(2/9/1945
2/9/2018).
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8,9,10,11/
2018
- Hưởng ứng và
tuyên truyền ngày
pháp luật Việt Nam

12/2018

Kỷ niệm 74 năm
Ngày thành lập
Quân đội nhân
dân Việt Nam và
29 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn
dân

ngành làm công tác dân cuộc họp cơ quan,
tộc, tổng kết các phong công đoàn.
trào phất động…
- Tuyên truyền về thân
thế, cuộc đời, sự nghiệp
cách mạng vẻ vang của
Chủ tịch Hồ Chí Minh,
tôn vinh những cống hiến
vĩ đại của Người đối với
sự nghiệp cách mạng của
Đảng và dân tộc Việt
Nam, với phong trào
cộng sản và công nhân
quốc tế.

- Tuyên truyền về bối
cảnh lịch sử, diễn biến,
kết quả, nguyên nhân
thắng lợi và ý nghĩa lịch
sử của cuộc Cách mạng
Tháng Tám năm 1945.
- Những thành quả của
Đảng và nhân dân ta
trong 72 năm xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa;
những bài học kinh
nghiệm trong xây và bảo
vệ chính quyền cách
mạng, xây dựng Nhà
nước của nhân dân, do
nhân dân và vì nhân dân.

- Khẩu hiệu :
Nhiệt liệt chào
mừng 128 năm
ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh
(19/5/1890
19/5/2018)!

- Hình thức :
Tuyên truyền tại
cuộc họp cơ quan,
công đoàn.
-Khẩu hiệu: Nhiệt
liệt chào mừng 73
năm Ngày Cách
mạng Tháng Tám
thành
công
(19/8/1945
19/8/2018)
và
Quốc khánh Nước
Cộng Hòa Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt
Nam (2/9/1945 2/9/2018)!
- Sống và làm việc
theo Hiến pháp và
pháp luật

Ôn lại truyền thống lịch Khẩu hiệu Nhiệt
sử đấu tranh ông cha ta liệt chào mừng
trong những năm chiến 74 năm Ngày
tranh oai hùng
thành lập Quân
đội nhân dân
Việt
Nam22/12/1944
- 22/12/2018)
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