UỶ BAN NHÂN DÂN
QUẬN BA ĐÌNH

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

Số: 207 /KH-UBND

Ba Đình, ngày 08 tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hoá- nghệ thuật
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)
trên địa bàn quận Ba Đình

Căn cứ Kế hoạch số 339/KH-SVHTT, Kế hoạch 340/KH-SVHTT ngày
17/6/2022 của Sở Văn hoá và Thể thao về việc tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ
động trực quan, biểu diễn nghệ thuật phục vụ Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương
binh- Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022); Hướng dẫn số 54-HD/BTGQU của Ban
Tuyên giáo Quận uỷ về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt
sỹ (27/7/1947- 27/7/2022), UBND quận xây dựng Kế hoạch tổ chức trang trí,
tuyên truyền cổ động trực quan; Văn hoá- nghệ thuật thiết thực Kỷ niệm 75 năm
ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) trên địa bàn quận như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo quần chúng Nhân dân về ý nghĩa
lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sỹ; truyền
thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân
tộc, tôn vinh sự cống hiến, hi sinh của các anh hùng, liệt sỹ và những người có
công với đất nước; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân
dân Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt quan tâm đến
thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, các hoạt động biểu diễn
nghệ thuật góp phần tạo sự thống nhất cao trong trong Đảng bộ, Chính quyền và
Nhân dân quận để triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân công lao to lớn
của các anh hùng, liệt sỹ và những người có công với cách mạng.
3. Các hoạt động trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hoá- nghệ
thuật phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, trang trọng, thiết thực, hiệu quả,
tránh lãng phí và mang tính xã hội hóa cao, phù hợp với điều kiện của cơ quan,
đơn vị, phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tế của quận với nhiều nội dung và
hình thức mới, tạo không khí tự hào, phấn khởi và đảm bảo các điều kiện phòng
chống dịch COVID - 19.
II. NỘI DUNG
1. Công tác thông tin, tuyên truyền
a) Nội dung tuyên truyền
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- Tuyên truyền làm rõ lịch sử, ý nghĩa chính trị, xã hội và giá trị nhân văn
của Ngày Thương binh -Liệt sỹ; Khắc sâu đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước
nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện sự trân trọng,
biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với thương binh, liệt sỹ và Người
có công với cách mạng.
- Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối
với công tác thương binh, liệt sỹ và Người có công với cách mạng; và tổ chức,
vận động toàn dân tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm
sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và Người có công với cách mạng”.
- Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ
và Người có công với cách mạng trong toàn quận, nhất là việc thực hiện Chỉ thị
14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư (khoá XII) về “Tiếp tục tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác Người có công với cách mạng”; Chỉ thị số
02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo
thực hiện chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng”…
- Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Người có công với
Cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát
hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, chung
sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.
- Tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc và sự hy sinh to lớn
của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, Người có công với cách mạng trong sự
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
b) Thời gian tuyên truyền
- Thời gian tuyên truyền: từ ngày 18/7/2022.
- Thời gian tháo dỡ: ngày 28/7/2022.
c) Hình thức tuyên truyền
* Cổng/Trang Thông tin điện tử và thệ thống thông tin cơ sở:
- Thông tin đầy đủ, kịp thời trên Cổng/Trang thông tin điện tử, Trang Zalo
UBND quận về các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ
(27/7/1947- 27/7/2022).
- Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày
Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022).
- Xây dựng các chương trình phát thanh phù hợp để phát thanh trên hệ thống
loa truyền thanh 14 phường.
- Tổ chức tuyên truyền thông qua các bảng tin công cộng bao gồm cả bảng
tin điện tử, bảng LED trên địa bàn quận.
* Tuyên truyền cổ động trực quan:
Thông qua các hình thức trang trí cổ động trực quan: Pano, áp-phíc, tranh
cổ động, màn hình điện tử led, băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ tại các cụm, khu vực
cố định thuộc quận, phường.
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Khi tiến hành trang trí, lắp đặt phải gắn với đảm bảo yêu cầu mỹ quan và
pháp luật quản lý đô thị.
* Tuyên truyền qua các hình thức khác
- Xây dựng chuyên mục, tin, bài, video, clip, thông tin để đăng tải, tuyên
truyền trên nền tảng công nghệ số, trang zalo fanpage, màn hình LED của quận.
2. Hoạt động Văn hoá- Nghệ thuật (Thực hiện theo Kế hoạch số 170/KHUBND ngày 19/5/2022 của UBND quận)
Tổ chức thành công chương trình Hội diễn đồng ca hợp xướng (từ 10/7 đến
15/7/2022) tại sân khấu ngoài trời trên địa bàn quận.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân phường
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền; văn hoá
- nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022);
Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, Trung tâm thương mại,
siêu thị…trang trí băng rôn, treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm.
- Vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện nếp sống văn hóa, trật tự
văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp trong
dịp kỷ niệm 75 năm Ngày TBLS (27/7/1947- 27/7/2022).
2. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Đơn vị thường trực, đầu mối phối hợp với các đơn vị, phòng, ban, ngành,
đoàn thể xây dựng và triển khai kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND
14 phường thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền; phối hợp hướng dẫn các
hoạt động văn hoá- nghệ thuật.
- Biên tập các tin, bài, ảnh, thu file, làm video tuyên truyền về kỷ niệm 75
năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022) kịp thời đăng tải trên Bản
tin Ba Đình, Cổng Thông tin điện tử quận; zalo fanpage của quận
- Chủ trì, phối hợp kiểm tra công tác trang trí, tuyên truyền của các cơ quan,
đơn vị, UBND 14 phường.
- Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Quận uỷ, các phòng, ban, ngành, đoàn
thể, UBND 14 phường phát hành Bản tin số đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày
Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022).
3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Ba Đình
- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện truyên truyền, trang trí, cổ động
trực quan đảm bảo đúng tiến độ thời gian; Tổ chức các hoạt động truyền thống,
trưng bày giới thiệu sách phục vụ các đợt tuyên truyền.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình văn
hóa văn nghệ, TDTT trên địa bàn quận. Tham mưu UBND quận tổ chức thành
công hội diễn đồng ca hợp xướng.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
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Tham mưu UBND quận bố trí nguồn kinh phí cho các đơn vị thực hiện công
tác thông tin, tuyên truyền, văn hoá- nghệ thuật hướng dẫn các đơn vị sử dụng
kinh phí và thanh quyết toán đúng quy định.
5. Công an quận
- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, an toàn
giao thông, đặc biệt hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo giao thông tại địa điểm diễn
ra văn hoá- văn nghệ, hội diễn đồng ca hợp xướng.
- Phối hợp các ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai
phạm trong hoạt động xã hội, trật tự đô thị, an toàn giao thông…
6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy
- Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng về nội dung
tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022);
Chỉ đạo thực hiện các nội dung phát hành Tập san, bản tin số đặc biệt 75 năm
Ngày Thương binh- Liệt sỹ.
- Tổ chức tuyên truyền trong đội ngũ báo cáo viên quận; Cổng thông tin
điện tử quận; phối hợp các cơ quan chức năng của quận cung cấp thông tin, tuyên
truyền cho cơ quan thông tin đại chúng; tăng cường nắm bắt, định hướng tư tưởng,
dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận
- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, hội viên,
đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ, Người có công; tích cực hưởng
ứng phong trào ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” để tạo nguồn lực chăm sóc, giúp
đỡ các đối tượng chính sách, người có công…gặp khó khăn về sinh hoạt, nhà ở.
- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi
đua yêu nước; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nếp sống văn
minh, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
UBND quận yêu cầu Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền; văn hoá- nghệ thuật kỷ
niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ ( 27/7/1947- 27/7/2022) và tổ chức thực
hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- UBND Thành phố HN;
- Sở Văn hoá và Thể thao;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- TTQU- TT HĐND quận;
- Các phòng, ngành liên quan;
- Đảng uỷ, UBND 14 phường
- Lưu VT, VHTT.
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