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 Kính gửi:   

   - Liên đoàn cán bộ tổ dân phố; 

   - Các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn phường. 
 

 Thực hiện Công văn số 697/UBND-VHTT ngày 01/4/2021 của UBND 

Thành phố về việc  tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ 

lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh và thành phố năm 2021;  Để 

tổ chức tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 

46 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), 

67 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2021), 131 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021);  UBND phường Bắc Hà yêu 

cầu các ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị  và LĐCB các tổ dân phố làm tốt công 

tác tuyền truyền, tập trung vào các nội dung sau: 

1. Công chức Văn hóa – xã hội tổ chức tuyên truyền qua bảng lead, tăng 

cường viết tin, bài trên Công thông tin điện tử phường; chỉ đạo Trạm truyền thanh 

xây dựng các tin bài phản ánh các hoạt động của các ngành, đoàn thể, các tổ dân 

phố trong đợt kỷ niệm các ngày lễ lớn này. 

- Tham mưu tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao bao gồm: tổ chức giải 

Kéo co nữ vào ngày 10/4;  Giải bóng chuyền Nam Thanh niên vào ngày 11/4 trong 

chương trình đại hội TDTT phường lần thứ IV, tham gia các giải trong khuôn khổ 

Đại hội TDTT Thành phố lần thứ IX năm 2021. 

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND phường và thành phố kết quả thực 

hiện của địa phương. 

2. Công chức Địa chính – Môi trường: tham mưu chỉ đạo nhân dân làm tốt 

công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, chăm sóc hệ thống bồn hoa cây 

cảnh, chỉnh trang đô thị. Bóc gỡ các quảng cáo vặt sai quy định trên các bờ tường, 

cột điện... 

3. Đội QL TTĐT phường: Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh trật tự kỷ cương 

đô thị, không để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, 

ra quân theo kế hoạch. 

4. Công an phường: Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn giao thông trên địa bàn phường. 

5. LĐCB các tổ dân phố vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc; thành lập đội 

tổ chức tập luyện tham gia giải Kéo co nữ và giải bóng chuyền Nam. 



6. Đề nghị UBMT Tổ quốc và các đoàn thể: Chỉ đạo đoàn viên, hội viên và 

quần chúng Nhân dân về ý nghĩa Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, 

Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ; Ngày sinh nhật Bác; đẩy mạnh việc học tập làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chào mừng đại hội Đảng 

các cấp. 

7. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn: tuyên truyền trong 

cán bộ, công nhân viên chức lao động về ý nghĩa các ngày lễ trên; triển khai treo 

băng cờ, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền trên các Bảng điện tử 

của các đơn vị.  

8. Đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo'' Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa'' được phân công theo dõi chỉ đạo các địa bàn tổ dân phố.   

* Các đợt tuyên truyền trực quan, cụ thể: 

Đợt 1: Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 

Ngày Quốc tế lao động:  

- Thời gian tuyên truyền trực quan: Từ ngày 26/4/20201 đến ngày 

02/5/2021. 

- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: 

+ Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975 - 30/4/2021)! 

+ Tinh thần Ngày Quốc tế lao động 1/5 bất diệt! 

Đợt 2: Kỷ niệm 67 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-

7/5/2021): 

- Thời gian tuyên truyền trực quan: Từ ngày 03/5/2021  đến ngày 10/5/2021. 

- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: 

+ Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 

- 07/5/2021)! 

Đợt 3: Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2021): 

- Thời gian tuyên truyền trực quan: Từ ngày 14/5/2021  đến ngày 24/5/2021. 

- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: 

 +  Nhiệt liệt chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

(19/5/1890 - 19/5/2021)! 

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

Minh! 

 + Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu sớm đưa Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống! 

+ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

+ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 



* Lưu ý: Lồng ghép các nội dung tuyên truyền trên với tuyên truyền Bầu cử 

Đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 – 2026) 

theo Kế hoạch. 

Nhận được Công văn này yêu cầu LĐCB các tổ dân phố, các cơ quan đơn 

vị trên địa bàn có kế hoạch cụ thể tổ chức tốt công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt 

động có hiệu quả tốt./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Văn hóa (b/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTTQ; 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- Lưu: VT-VP. 
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