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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo  

(20/8/1999 - 20/8/2019) 

----- 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 - 

20/8/2019), Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền chào mừng 

kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo là sự kiện chính trị quan 

trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà; là dịp tuyên truyền, biểu 

dương thành tựu kinh tế văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và thành quả cách 

mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức phấn đấu xây dựng Phú Giáo 

trong 20 năm qua. 

- Đây là sự kiện chính trị quan trong nhằm giúp nâng cao nhận thức, tạo sự 

đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về thành tựu kinh tế - xã hội đã 

làm thay đổi diện mạo Phú Giáo sau ngày tái lập; tạo khí thế quyết tâm mới thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV 

nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra và những năm tiếp theo. 

- Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện 

Phú Giáo được triển khai toàn diện, đồng bộ từ huyện đến cơ sở; công tác tổ chức 

trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả thiết thực. 

- Công tác tuyên truyền phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp 

với từng đối tượng; lựa chọn những nội dung cốt lõi, trọng tâm, ngắn gọn để tổ 

chức tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất. Chủ động định hướng dư luận, thường 

xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và 

nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Nội dung tuyên truyền: 

Tập trung tuyên truyền về truyền thống anh hùng cách mạng; quá trình xây 

dựng và phát triển 20 năm qua, đặc biệt là những thành tựu kinh tế văn hóa, xã hội, 

quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể qua 

20 năm tái lập Huyện. 

2. Hình thức tuyên truyền: 

2.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: 

Đài Truyền thanh, cổng thông tin điện tử huyện tổ chức biên tập chuyên đề, 
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xây dựng chuyên trang tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu về Phú Giáo vùng đất, 

con người; quảng bá thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội 20 năm qua và các hoạt 

động hướng tới ngày kỷ niệm gắn với tuyên truyên nhiệm vụ chính trị của địa 

phương. 

2.2. Tuyên truyền trực quan: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể 

dục thể thao và treo cờ Tổ quốc, treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường 

trung tâm của xã, huyện. 

Nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền: 

-  Nhiệt liệt chào mừng 20 năm tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 - 

20/8/2019); 

-  Thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm tái lập huyện Phú Giáo 

(20/8/1999 - 20/8/2019); 

-  Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo 

lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

- Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Giáo quyết tâm học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

- Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Phú Giáo ra sức thi đua xây dựng 

quê hương Phú Giáo ngày càng giàu đẹp, 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! 

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đài Truyền thanh Huyện phối hợp Đài truyền hình Bình Dương: Chịu 

trách nhiệm xây dựng phim phóng sự “Phú Giáo - qua 20 năm tái lập và phát 

triển” để trình chiếu trong buổi họp mặt. Trong phóng sự sẽ viết lời bình, quay 

phim phản ánh đầy đủ những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - 

an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể qua 20 năm tái lập 

huyện và in ấn sang đĩa tặng lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ. 

2. Giao Phòng VH&TT, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao Huyện: 

Biên tập đặc san Phú Giáo 20 năm xây dựng và phát triển để cấp cho đại biểu tại 

buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập Phú Giáo (20/8/1999 - 20/8/2019) và tổ chức 

đa dạng các hình tuyên truyền; sưu tầm mẫu hiện vật để tổ chức triển lãm tại Lễ kỷ 

niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 - 20/8/2019), thời gian thực 

hiện từ tháng 12/2018 đến tháng 7/2019. 

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, chỉ đạo phối hợp: 

- Đài truyền thanh huyện triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp với Đài Phát 

thanh Truyền hình Bình Dương về việc thực hiện phóng sự về thành tựu kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị Huyện. Mở chuyên 
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trang, chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái 

lập huyện (20/8/1999 - 20/8/2019); kết hợp tăng cường chỉ đạo phóng viên với các 

tin, bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã. 

- Trực tiếp chỉ đạo hệ thống truyền thông và đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, thành tựu phát triển kinh tế kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị Huyện.  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan có liên quan 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ 

niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo và báo cáo kết quả thực hiện cho 

Thường trực Huyện ủy (Thông qua Văn phòng Huyện ủy). 

4. Đảng ủy các xã, thị trấn: 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày 

tái lập huyện, tập trung chủ yếu những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh; xây dựng hệ thống chính trị Huyện trên hệ thống Đài truyền thanh, các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể thao giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của địa 

phương, đơn vị mình. 

5. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chỉ đạo, đẩy mạnh các 

hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, kịp thời, thiết thực, có hiệu quả trong 

cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Căn cứ những nội dung nêu trên, các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các 

cơ quan, đơn vị khối tuyên truyền tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể và báo cáo kết quả về Ban 

Tuyên giáo Huyện uỷ trong báo cáo định kỳ để tổng hợp, báo cáo Thường trực Huyện 

ủy. 

 

          Nơi nhận:  

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí Huyện ủy viên,                                           

- Phòng VHTT&TT, Đài Truyền thanh Huyện, 

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở, 

- MTTQ và các đoàn thể CT - XH Huyện,             

- Lưu VPHU, BTGHU.                         

  

   

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Long 
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