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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 47 năm
Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2022)

Thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính
phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức
khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;
Thực hiện Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc tổ chức các ngày lễ năm 2022,
Ủy ban nhân dân tỉnh an hành ế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên
truyền kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 23/3/2022), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
đ h
- Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch
Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc cũng như những thành tựu to lớn của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình
Phước trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Qua đó, củng
cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm giáo dục truyền
thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao
tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế
hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
- Nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong
thời kỳ mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
- Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Phước thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI của tỉnh Bình Phước và Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Yêu cầu
Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình
Phước (23/3/1975 - 23/3/2022) phải được tổ chức đồng bộ, thiết thực, hiệu quả,

2

tránh hình thức, lãng phí, đảm bảo an toàn và tiết kiệm, đúng mục đích, yêu cầu
đề ra. Đặc biệt, phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid-19.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Công tác tuyên truyền
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chiếu phim
lưu động tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 47
năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2022).
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị báo
cáo viên, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội và các hình thức tuyên
truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động như: Bảng, ăng rôn, khẩu
hiệu, xe loa, các Đội Tuyên truyền lưu động, Chiếu phim lưu động... Tổ chức
các hoạt động thể dục thể thao, du lịch phục vụ nhu cầu cho Nhân dân.
- Các cơ quan áo chí, phát thanh, truyền hình có chuyên trang, chuyên
mục chào mừng kỷ niệm; phản ánh và đưa tin kịp thời về các hoạt động tuyên
truyền, kỷ niệm; đấu tranh phản ác các quan điểm sai trái, thù địch.
- Các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chỉ đạo tổ chức treo cờ
Tổ quốc, ăng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.
- hời gian tuyên truyền: ừ 15/3/2022 đến hết ngày 31/3/2022.
2. Tổ chức các hoạt độn
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2.1. Cấp tỉnh:
- Thời gian: Vào lúc 06 giờ ngày 23/3/2022 (thứ Tư).
- Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
- Thành phần tham dự: hường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các sở, ban, ngành,
đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ
huy Bộ đội iên phòng; Binh Đoàn 16; ho 882; hường trực Huyện ủy HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Đồng Phú; hường trực Thành ủy HĐND - UBND - UBMTTQVN thành phố Đồng Xoài và các phòng, ban
chuyên môn trực thuộc Thành ủy, UBND thành phố Đồng Xoài; hường trực
Đảng ủy - HĐND - UBND - UBM QVN xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
2.2 Cấp huyện: ổ chức các hoạt động dâng hương, hoa tại Nghĩa trang
liệt sỹ, đài tưởng niệm của địa phương.
- hời gian, địa điểm, thành phần: Do địa phương ố trí, triệu tập.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Hướng dẫn, định hướng Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy,
Đảng ủy trực thuộc tỉnh và các cơ quan thuộc khối tuyên truyền về nội dung, khẩu
hiệu tuyên truyền kỷ niệm.
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- Đưa nội dung tuyên truyền về kỷ niệm vào bản Thông báo nội bộ và
Thông tin phục vụ nhân dân.
2 Đề nghị B n Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh
Hướng dẫn Ban hường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố
phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc triển khai công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm.
3. Sở Văn hó

Thể thao và Du lịch

- Công tác tuyên truyền chung:
+ Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc; Phòng Văn hóa và thông tin các
huyện, thị xã, thành phố; rung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố tổ
chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đẩy mạnh công tác
tuyên truyền về Kỷ niệm với các hình thức như: Cổ động trực quan, truyên
truyền lưu động bằng bảng, ăng rôn, khẩu hiệu, xe loa, các Đội Tuyên truyền
lưu động, Đội chiếu phim lưu động... Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, du
lịch phục vụ nhu cầu của Nhân dân.
+ Chỉnh trang lại phòng trưng ày, sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật, sách
báo và tổ chức trưng ày, triển lãm chuyên đề về Kỷ niệm; bố trí cán bộ thuyết
minh, hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện để đón các Đoàn, cá nhân, tổ chức đến
tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu.
- Chuẩn bị âm thanh, kỹ thuật và điều khiển Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ
tỉnh.
4

ở Th n t n

T

ền th n

- Phối hợp với Ban uyên giáo ỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan
áo chí của tỉnh, các đơn vị có trang thông tin điện tử tuyên truyền về các nội
dung ỷ niệm.
- hẩm định, cấp ph p những sách, tài liệu, các ấn phẩm tuyên truyền,
tăng cường kiểm tra và kịp thời phát hiện, xử l nghiêm những sách, tài liệu, ấn
phẩm tuyên truyền có nội dung sai lệch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng và
Nhà nước.
5. Sở L o độn Thư n b nh

Xã hội

Chuẩn bị các điều kiện vật chất phục vụ Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
theo quy định và kẻ vạch, phân ô khu vực hành lễ.
6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Tổ chức rà mìn khu vực hành lễ, cử Đội tiêu binh phục vụ Lễ viếng Nghĩa
trang liệt sỹ tỉnh.
7. Công an tỉnh
Phân công lực lượng đảm ảo an ninh, trật tự trước, trong và sau ễ viếng
tại khu vực hành lễ và trên suốt tuyến đường giao thông từ thành phố Đồng Xoài
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đến Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo công an các huyện, thị xã đảm
ảo an ninh, trật tự tại các địa điểm dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ ở các
huyện, thị xã.
8. Sở Tài chính
Căn cứ vào nguồn kinh phí đã ố trí trong dự toán của các đơn vị, thực
hiện thẩm định quyết toán theo đúng quy định.
9 Đ

Phát th nh - Truyền hình

Báo Bình Phước

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục kỷ niệm 47 năm Ngày Giải
phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2022); phản ánh và đưa tin kịp thời về
các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm; đấu tranh phản ác các quan điểm sai trái,
thù địch.
10. Các sở b n n nh đo n thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố
- ổ chức các hoạt động dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ tại đền
tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ ở các huyện, thị xã, thành phố.
- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đơn vị; chỉnh trang đô thị, treo cờ Tổ
quốc, khẩu hiệu chào mừng.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm với các nội dung cụ thể,
thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; tổ chức thăm
h i, trao quà cho các m Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình
có công, gia đình nghèo, neo đơn.
IV
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1. Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, Đảng ộ, chính quyền, quân và
dân tỉnh Bình Phước ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội
năm 2022!
2. oàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Phước quyết tâm thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng ộ tỉnh lần thứ XI!
3. oàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Phước quyết tâm thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!
4. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công ằng, văn minh!
5. Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
6. Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước
(23/3/1975 - 23/3/2022)!
V

INH PHÍ

Do ngân sách đảm bảo thực hiện theo phân cấp và từ các nguồn vận động,
tài trợ hợp pháp khác.
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Yêu cầu các sở, an, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy an nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố; các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai
thực hiện tốt ế hoạch này; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng
mắc có văn ản gửi Sở Văn hóa, hể thao và Du lịch để tổng hợp, tham mưu Ủy
an nhân dân tỉnh xem x t, giải quyết./.
Nơi nhận:
U, .HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- ĐVP; các Phòng;
- ưu: V , KGVX, TD7.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Tuy t Minh

