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chric Lê kÿ niÇm 60 nàm Ngay nac Hè vè ttem Hà Nam

(t 4t 0t t 1958-14t01201 8)
biéu ducrng, khen thuômg câc tip thê, câ nhân tiêu biéu

"Hgc tip và làm theo tu tuûng, ilSo thirc, phong câch Hô Chi Minh', nàm 2017

oé trriét thuc kv niÇm 60 nàm Ngày Bâc Hè vè tnam Hà Nam (r4rourgs}-
14/01 12018), 21 nâm Ngày tâi lêp tinh Hà Nam (oU oU rggT - 0 t/0 1/201 8), hucmg
toi kÿ niÇm 70 nàm Ngày Bâc Hè ra Loi kêu gçi rhi ilua ai quôc oU6fig4ï-
ll/612018); pal Thuong vu Tinh üy xây dpg Ké ho4ch tô chric kÿ niÇm 60 nàm
Ngày Bâc Uè vè tham Hà Nam, cU thé nhu s;

I- Mgc tlich, yêu càu

" - Thông qua hoat dQng kÿ niÇm 60 nàm Ngày Bâc Hà vè thàm Hà Nam
trré niçn lông biét on, thàntr tcinrr cüa Dring uO va nrran dân trong rinh voi chù
tlch Hô Chi Minh; tuyên truyèn, giâo duc, àQng viên cân b§, ttâng viên và nhân
dân trong tinh.tich cuc hoc tQp và Iàm theo tu tucrng, d4o düc, phong câch cüa
Nguoi, g6p phân xây dpg tinh Hà Nam phât trién giàu mann va ven Àinn.

- ViÇc tô chric Lê kÿ niÇm dâm bâo rrang rreng, tiét kiêm và ÿ nghia thiét
th\rc.

II- Thûi gian, dia tliém tô chric
1- Thûi gian: dàu thâng 0 l/20 I 8 (du kién vào ngày t 3/0 t /2 0 I B)

2- Dia tliôm: Khu Di tich lich sü Câr Tuong, xâ An Mÿ, huyên Binh Luc
(noi Bâc Hà vè thàm nhân dân dâp ttap chéng han).

III- NQi dung chuong trinh, thành phàn tham dg Lô kÿ niÇm
l- Chuong trinh Lê kÿ niÇm

1.1- Tô chüc dâng huong tai tlèn thù Chü tich Hà Chi Minh.
t.2-Lé kÿ niêm:

- Dôn tiép khâch

- Chuong trinh vàn nghê chào mtrng
- x, ,

- Le Ky nlçm
+ Chào cÙ; tuyên Uô t1i ao, giôi thiêu dai biéu
+ Doc diên vàn kÿ niÇm 60 nàm Ngày Bâc Hà vè thàm Hà Nam
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+ Xem phông sE vè su kiên Bâc Uô vè ttram Hà Nam và viêc hqc t?p, làm
theo tu tuong, dao clüc, phong câch Hà Chi Minh cüa tinh.

+ Dai diên lânh d4o huyÇn Binh Lsc phât biêu.
+ Phâr biéu cüa dai diên thé hê trê.

Biéu duong, khen thuôrng 60 t{p thé, câ nhân tiêu biéu trong hoc tâp và
làm theo hr tuômg, rlao düc, phong câch Hà Chi Minh.

+ Phât dQng thi dua huong tôi kÿ niêm 70 nàm Ngày Chü rich Hô Chi
Minh ra Lùi kêu g9i thi dua âi quôc (11/6/tg4}_fi/6/2OtB)

2- Thành phàn:

2.1. Khâch mùi Trung uong:
+ Lânh dgo Dâng, Nhà nuôc;
+ Lânh d4o Ban Tuyên giâo Trung uong, BQ phQn Thuong truc Chi thi 05,

Tap chi Tuyên giâo Trung uong; Bâo diÇn tù Dang Công sân Viet il"_;
+ Lânh tl4o Bô Vàn hôa, Thé thao và Du lich;
+ Lânh dpo mqt sô ban, b§, ngành Trung uong;
+ Lânh d4o câc tinh lân cân.

2.2-Dai biéu tinh:
+ Thuùng truc Tinh üy, Ban Thuôrng vu Tinh üy, Thuong tr.uc HDND,

lânh <I4o UBND rinh;

. ^ , .* Yy :iêl Ban Châp hanh Dang bQ tinh; lânh d4o câc sô, ban, ngiành, câc
tô chüc chinh tri - xâ hQi cüa tinh;

+ Lânh dpo chü ctrôt tinh qua câc thùi kÿ;
+ Dai biéu cân bQ.lâo thành câch m4ng, Mç ViÇt Nam anh hung, Anh

hùng lgc luqng vü trang nhân dân;
2.3-Dai biéu huyên, thanh phô, dang üy tryc rhuôc:
+ Thuùng tryc câc huyÇn, thành üy, rtang üy tryc thusc; Truông Ban

Tuyên giâo câc huyên, thành üy, dang üy tluc thuàc;
+ Dai biêu Công an, euân ttôi;
+ Câc tâp thé, câ nhân du_o. c biéu duong, khen thuông.

J._a-DAi biéu huyên Binh Lqc: Ban Thuong vç HuyÇn ûy, Ban Châp hành
fie U0 huyÇn; truong câc ngành, ttoàn thé; Thuong tryc dangüy câc xâ; Bi thu
chi bÇ,,truong thôn, truorg ban công tâc màt trân cüa thôn cat ruong; tant oao
chü chôt cüa huyên qua câc ü"i f"ÿ; U Lâ Thi büc, thôn phü Ea, xa Bôi Càu _
nguài tluo. c gap Bâc.

2.5- Câc co quan thông tân bâo chi Trung uong và dia phuong.
IV- Tô chrfrc thrpc hiÇn

1- Phân công nhiÇm vu:
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. r.r- Ban crin sg üy ban nhân dân tinh chi itao ùy ban nhân dân tinh chü trithsc hiên tô chric rê ry niçm. rhât hanh.giât,rai au râ-ry Jê,,:èîîàao .a.
.ri ngarl thuÇc üy ban nhân dân tinh trién'thai câc nhiÇm 

"u 
.hrâJi-à aia,kiÇn, co sô vft chât tô chüc Lê ky,niçm:

1.1.1- Sô Vàn h6a, 
lné 

*?" và Du lich: chi rl4o tô chüc trit công tâc tuyêntruyèn tr.uc quan (treo cù Tô quiic, uarg .àn, khau hiÇu tai khu v.uc tê ty niçm,truc tluong chinh, trung tâm câc truyçn, ttranl ptrti;.
Xây dgng chuong trinh vàn nghê chào mung (khoang 30 phüt). phOl trçrpvôi câc co quan' <Ion vr cô liên quan trang tri ru,,inritiét uraire. 

r"'!/r r 'r!

1.1.2-.5ô Thông tin - Truyèn thông và câc co quan tuyên truyèn cüa tinh:
::t1t, ké ho4ch tuyêl hl:r, teng cu;g chuyên trang, chuyên mpc, tin, bàiruyen rruyen sâu rÇng vê sp kiÇn 60 nàm Ngày Bâc FIô vè mam Hà Nam; BâoHà Nam, Eài phât thanh - T*Ê, hinh d;h;Tap chi Sông Châu ra sô bâo,
chuong trinh phât thanh, truyèn hinh d4c biet Kÿ niç,n OO ,ai Neày gâ. Ha ,é
thàm Hà Nam. Thoi gian tuyên truyèn.'tir dàu thrrng r2 tlén hét *ran! olrzort.

1.1.3- Dài phâr thanh - Truyèn hinh rinh: xây dpg phông sg Bâc Hô vè
thàm Hà Nam và viÇc hqc 4p, lh theo tu tuong, clao O*, pfrong.a.n ffà Cni
Y * ïut.{q{-trc\ uan chuong trinh truyèn rrinrr truc riép;ê ry rru.r.-è:rrra,
Dl tot câc drêu kiÇn vê phuong tiÇn, kÿ thuêt dâm bâo truyèn hinh iauc iiép.

1.1.4- Sô NQi v.u: tham muu, chuân bj câc dièu kiên vè công tâc khen
thuông câc tâp thé, câ nhân tiêu biéu; chuân bi bài phâi uré, ..iT c,iu ,i.t
UBND rinh - chü rich Hôi tlèng thi dua khen thuông tiÀ phâr dQng thi dua nàm
2018 (nhân § niÇm 70 nàm Ngày Bâc Hô ra Lü kêu gçi tf,i"Au" àf àrâ",n/6t1948 - tt/6t2018).

, ^ l.J.?- 
t1ên.$o1s Hà Nam phiii hç,p vôi Dài phât thanh _ Truyèn hinh tinh

chuiin bl rôt câc diêu kiên dâm bâo kÿ thu{t iluong truyèn phpc vu truyèn hinh
tr.uc tiép I-ê k1i niçm.

1.1.6- DiÇn lgc Hà Nam: chi dao chi nhrânh diÇn câc huyÇn, thành phô
dâm bâo tliÇn luôi trong su6t quâ trinh diên ra I-ê k1i niçm Aé *a" àarr rt."-OOl.

1.1.7- Công an, euân sr,r tinh: xây dpg ké ho4ch dâm bâo an ninh trât tu
tai khu vuc rô chüc rê k1r niÇm, dàm bâo À to* .r,o 

"a. 
à"* oài ui#.,i;

Trung uong và câc tinh b4n vè du f.ê s niÇm; tam tOt công tric phân luông giao
thông, ch6ng un tâc...

1.1.8- Vàn phông Uÿ ban nhân dân tinh chü tri, ptrOi hqp voi Vàn phông
Tinh üy: tham muu danh sâch dai biéu Trung uong, câc tinh lân cân moi àu Lê
kÿ niêm.

1.2- Ban Tuyên giâo Tinh üy:

.-: . 
-.!hi 

_tt_1o-, 
dinh huong công tâc ruyên truyèn kÿ niÇm 60 nàm Ngày Bâc

Hô vê thàm Hà Nam.

- Huong dân câc huyên üy, thành üy, tlâng üy tryc thugc lr,n chqn câc tQp
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thé, câ nhân tiêu biéu trong hgc tâp và làm theo tu tuong, tl4o düc, phong câchHè Chi Minh"; qhôi hOp 
"â" "o 

q.r'*, aon ,i tfrâm Oinh, rrinh Thuôrng truc Tinhüy xem xét, quyét d!nh.

- Chuân bi diên vàn kÿ niÇm 60 nàm Ngày Bâc Uô vè ttrem Hà Nam.
- Phôi hqp thâm dinh-nçidung phông sg cüa Dài phât thanh _ Truyèn hinh

tinh và chuong trinh vàn nghÇ chào mrn:g cua'SO Vàn h6a, ff,è tfr"o 
"Àîr li.f,.1.3- Huyên Binh Lsc:

. - - Ph6i hçp voi Ban Tô chrîc chuân bf dia triém, câc dièu kiên phuc vu rê kÿniêm t+i diaphuorg.

- Chi tl4o công tric tuyên truyèn trên hê thông truyèn thanh, tuyên truyèntrgc quan, trang tri khrinh tiét Uuôi tê...
- Triêu tâp thanh phân cüa huyÇn tham du Lê kÿ niÇm.
1.4- Câc huyên, thành üy, ttâng riy truc thuQc.

Chi dao công tâc tuyên truyèn s niÇm 60 nàm Ngày Bâc Uè vè ttram
Hà Nam t4i dia phuong, don vi.

., : .- 
Lr,ra chgn và lQp danh sâch tIè nghi tinh biéu duong, khen rhuông câc tQpthê, câ nhân tiêu biéu trong hgc tfp và làm theo tu to*g, aao tlüc, phà'ng câch

19 Chi Mnh nàm 2on (;ôiirrè1,, **'r, 
"-,.0, 

o, tap thé và 2 cânhân: câc
?tog,iy tr.uc thuQc chenol tâp thé và 0l 

"a 
*,an;, süi ;:;; i;à, *,ài'i,rr,üy truôc ngày l5/i2/2017.

2- Ban Thuong,uJl"h üy thành lfp Ban Tô chüc Lê ky,niçm do dàngchi Ph6 Chü rich UBND tinh ràm Truông ban cô nhiÇm 4r aon âoc ;t";; q;*,
:T'j^iiér.qai t!ry hiên câc nhiÇm v[duq. phâ;;ü.nui*i ,?,.ïJà,*
Krçn oe ro chüc Lê kÿ niêm. Ban Tô chü-c xây dgng Ké ho4ch chi tiét dé triénkhai thUc hiÇn, phân công nhiÇm vp cp thé 

",iu "a. 
tnani, ,iên.

3- Giao Ban crin sq Dàng UBND tinh chü tri, phéi hÇp
g,:: ll* ü1 Vàn phèng Tinh üy giüp Ban Thuùng vu Tinh üy
L,ê ki niÇm bâo dâm an toan, tiét kiêr, hiêu qua; thuorrg xuyén
tông hçrp bâo câo voi Ban Thuômg vU finfr riy.'

Noi nhân:
- Ban luyên giâo Trung uong (dé b/c)
- Thuàng tr.uc Tinh ùy;
- Ban ciin ry dang UBND tlnl;
-. Câc sô, ngành: Sô Vàn h6a, Thé thao và Du

li:|, .St 
Thgnc tin - rruyèn rhông. Sô Nôi vu,

Diên lUc tinh, Vàin phông UBNDlinh;
- Câc huyên ùy, thành ùy, <làng üy rr.uc thuQc;
-.9â9co quan: PTTll, Bâo Hà Nam, Bâo Nhân
dân Thuômg trü, phân xâ Hà Nam;
- Lm VPTU.

vôi Ban Tuyên
chi dpo tô chuc
nÉm tml nl*r,

GVU

HÛ

m Lqi




