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A

IKE HOACH 
To chuc ky niçm 131 nam Ngay sinh Chu tch Ho Chi Minh 

(19/5/1890— 19/5/202 1) 

CAn cir K hoach s 76/KH-UBND ngày 05/4/202 1 cüa UBND tinh v t 
chüc k' nim các ngày l lan và sir kin ljch sr quan tr9ng nAm 2021; UBND tinh 
ban hành K hoach t chüc k nim 131 nAm Ngay sinh Chü tjch H ChI Minh 
(19/5/1890 — 19/5/2021) vâi các ni dung nhu sau: 

I. MIJC B! CII, YEU CAU 

1. Mic dIch 
.- n A r A 0 A 0 A r A A - ruyen truyen sau rpng, lam cho can b9, dang vien va cac tang lap nhan dan 

nhn thirc day dü, sau sAc ye cong lao vi dai  cüa Chü tjch H ChI Minh di vâi sçr 
nghip each mang  Vit Narn; ih hin sir ton kinh và lông bit an vo haii di vói 
Ngurn; gop phan khac sau va thrc hiçn co hiçu qua vice hçc tap va lam theo tu 
ttrâng, dao thc, phong each Ho Chi Minh; xây drng Dáng b và h thông chInh trj 
trong sach, vthig mnh. 

- Thông qua hot dng gop ph.n cüng c& bi d.p nim tin cüa nhãn dan vâi 
Dãng; c vu, dng viên can b, dãng vien, than dan tham gia thc hin t& các phong 
trào thi dua yêu nuâc gän vó'i thirc hin nhim v chInh trj cüa dja phurang, dan vj. 

A A 2. Yeu cau 

T chüc các hoat dng kS' nim phài trang trgng, thi& thirc, tit kim, hiu 
qua và phi hap vM tInh hInh phông, chng djch bnh Covid-19 theo tinh thn clii dto 
cüa Trung uang và ciia tinh. 

ii. CAC HOAT BONG KY NIM 
1. Cong tác tuyên truyn 

a) Tuyên truyen cô dt2ng trc quan (pano, bang ron, khâu hiu, cà, ...) 
- Dan vj thc hin: S& VAn hóa, The thao và Du ljch; UBND các huyn, thj 

xA, thành phô. 

- Th?i gian: Tháng 5/202 1. 

b) Tuyên truyn trén báo chI 
- Dan vi thirc hin: Báo Phü Yen; Dài Phát thanh Va Truyn hInh Phü Yen. 
- Th?yi gian: Thang 5/202 1. 
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c) Ni dung tuyên truyê'n: Thc hin theo K hoach sé 07-KHITU ngày 
11/01/202 1 cüa Ban Thithng vir Tinh üy ye tuyên truyên k' nim các ngày 1 lan va 
si kin ljch sir quan tr9ng trong nam 2021. 

2. L dâng hirong k nim 131 nãm Ngay sinh Chil tjch H1 ChI Minh 
(19/5/1890 — 19/5/2021) 

- Thi gian: 08 giè 00, ngày 19/5/2021. 

- Dja dim:Tai Nba tha Bác H& x San Dnh, huyn San Hôa. 

- Ca quan t chirc:Tinh üy, HDND, UBND, UBMTTQ Vit Nam tinh. 

- Don vj thuc hin: Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch, UBND huyn San Hôa. 

- Ni dung chu'ang trInh: 

+ Chào cO (quc ca, lath ti Ca). 

+ Tuyên 1 do, giai thiêu dai biu. 

+ Lânh dao tinh doe din van k' niêm. 

+ Dâng huang tu&ng nim Chü tjch H ChI Mirth. 

- Thành phn dçti biu: 

+ Ban Thuèng vir Tinhüy, Thumg trirc FIDND, UBND, UBMTTQVN tinh, 
Doàn Dai biéu Quôc hôi tinh. 

+Dai din nguyen lânh dao  tinh (nguyen BI thu, nguyen Quyn BI thu TinhUy). 

+ Thuang trirc Huyn üy, HDND, UBND, UBMTTQVN huyn San HOa. 

+ Dai din Thuang trirc các Huyn, Thj, Thành üy. 

+ Dai diên länh dao  các xä: San Djnh, San Long, San Xuân (huyn San Hôa). 

III. KINH PHI 

Cc dan vj c.p tinh can cir nhim vir duç'c phân cong tai  K  hoach nay sir 
drng kinh phi duge giao trong nàm 2021 dé thrc hin. 

IV. PHAN CONG THIIC HIN 

1. D ngh Ban Tuyên giáo Tinh üy: Thâm djnh bài phát biêu cüa lath dao 
tinh tai  L dâng huang. 

2. Van phông UBND Tinh: Phi hçp vOi VAn phông Tinh üy dua don các 
dOng chI nguyen lãnh dao  tinh dir Lê dâng huang. 

3. SO' Van hOa, Th thao vA Du ljch 

- Chü trI, phi hqp vói huyn San Hôa chun bj các diu kin dang huang kS' 
nim 131 nAm NgAy sinh Chü tjch H ChI Minh; cir can b lam cong tác to chüc Lé 
dang huang. 



KT. CIIU TICH 
HUTICH 

3 

- Dr tháo giy mcii và danh sách dai  biu dir 1 trinh UBND tinh phê duyt, 
gui giy mi theo danh sách thrçic duyt; dir thâo bài diên van cüa lãnh dao  tinh tai Lê 
dâng huong gui UBND tinh truó'c ngày 12/5/2021 dê giri Ban Tuyên giáo Tinh üy 
thâm dinh. 

- Thirc hin tuyên truyên c dng trirc quan tai  mt s tuyn duing chInh, khu 
vrc trung tam thành ph Tuy Hôa và tai  khu virc di tIch Nhà thô Bác Ho. 

., ., . . A A P P F A 4. So' Thong tin va Truyen thong: Hucing dan cac Ca quan bao chi tren da 
bàn tinh tuyên truyên hot dng k nim 131 nàm Ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh, 

5. Cong an tinh: Chü trI, phi hgp B Chi huy Quân si tinh bào dam an 
ninh, trt tr buôi Lê. 

p p n , . p A P A A 6. Bao Phu Yen, Dai Phat thanh va Truyen hinh Phu Yen: To chuc hoat 
dng tuyên truyn k nim 131 nãm Ngày sinh Chii tjch Ho ChI Minh, dua tin, phân 
ánh kip thai boat don8 k niêm. 

7.UBND huyn Son Hôa 

- MO'i di din lãnh dao  huyn, lânh do các xã: San Djnh, San Long, San 
Xuân dir L dâng huang. 

A • A 9 9 A A A - Chuan b1 va phçic vii Le dang huong; dam bao vç sinh mol truang ben trong 
và ben ngoài Nba thô Bác Ho. 

- Thrc hin cong tác phông, chng dch Covid- 19 theo quy dnh ti bui L 
dâng hucing. 

- Chi dao  Cong anhuyn, cci quan Quan sr huyn dam bâo an ninh trQtt tir, an 
toàn giao thông, phông chông cháy no ti bui Lê dang huang. 

8. Các so', ban, ngành, doàn th tinh, UBND các huyn, thj xâ, thành ph: 
Thy dieu kin thc té & don vj, dja phuong to chirc hot dng k nim phü hçip. 

Cáo cci quan, don vj phi hçip trin khai thrc hin. 

Noi nhmn: 
- TT Tinh üy, TI' HDND tinh (b/c); 
- Ban Tuyên giáo TU; 
- MTTQVN tlnh, các He,i,  doàn the; 
- VP Tinh ñy; 
- Các S&, ban, ngành; 
- Cong an tinh, BCHQS tinh, BDBP tinh; 
- UBND các huyn, TX, TP; 
- Báo Phü Yen, Dài P'I[TH Phd Yôn; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Chánh, các PVP UBND tinh; H Thi Nguyen Thão 
- Các phèng: TH, KT, HCQT, TTTT. 
- Liru: VT, KGVX (Ta). 
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