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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, 

 thống nhất đất nước, 46 năm Ngày giải phóng Tây Ninh  

(30/4/1975 – 30/4/2021) 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1169/KH-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tây ninh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước, 46 năm Ngày giải phóng Tây Ninh (30/4/1975 – 

30/4/2021), Thanh tra tỉnh triển khai Kế hoạch tuyên truyền trong cơ quan như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng 

của dân tộc, qua đó khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Chiến thắng 

30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng 

nước và giữ nước đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo cơ quan và sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các phòng trong thực hiện công tác triển khai tuyên truyền. 

- Công chức, người lao động cơ quan có trách nhiệm tìm hiểu những thành 

tựu đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển; góp phần 

thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Tây 

Ninh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  

- Hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo phù hợp tình hình thực tế cơ quan, 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Truyên truyền cho công chức,người lao động trong cơ quan về tầm vóc vĩ 

đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự 

nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định đường lối 

lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết 

định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 

dân tộc. 
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- Tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ, hy sinh, 

quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và chủ quyền, toàn vẹn lãnh 

thổ tổ quốc của quân và dân ta; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu 

của các nước và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước của dân tộc. 

- Tuyên truyền kết quả, thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội to lớn của đất nước 

nói chung và Tây Ninh nói riêng trong công cuộc đổi mới xây dựng, phát triển, hội 

nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc sau 46 năm giải phóng; quảng bá hình ảnh quê 

hương, con người, tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thu hút các nguồn 

lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và 

các hoạt động thiết thực trong công tác “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ 

trồng cây” chăm lo các gia đình chính sách, thương bệnh binh. 

- Đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc 

lịch sử, cố tình hạ thấp ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại của Chiến thắng 30/4; phủ định vai 

trò lãnh đạo của Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của nhân dân 

trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tổ chức phổ biến nội dung tuyên truyền kỷ niệm qua cuộc họp định kỳ và 

trên hệ thống eGov.  

- Đăng banner tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử cơ quan chào mừng 

kỷ niệm ngày toàn thắng- thống nhất đất nước của dân tộc. 

- Vận động công chức cơ quan ra sức thi đua học tập nâng cao năng lực, hiệu 

quả công tác chuyên môn, lập thành tích góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước 

trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.  

3. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày  29/4/2020 đến hết ngày 03/5/2021. 

4. Hoạt động viếng nghĩa trang liệt sĩ: Thực hiện theo Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành. 

2. Trách nhiệm thực hiện 

- Phòng Nghiệp vụ 3 chủ trì, tham mưu lãnh đạo cơ quan thực hiện nội dung 

Kế hoạch; phối hợp Văn phòng tuyên truyền đến tất cả công chức trong cơ quan; 

tiếp nhận, hướng dẫn xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; 

- Văn phòng đăng tải banner chào mừng ngày kỷ niệm trên Cổng thông tin 

điện tử cơ quan từ ngày 29/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021; 

- Lãnh đạo các Phòng quán triệt công chức trong phòng nghiêm túc thực hiện. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 46 năm Ngày giải phóng Tây Ninh 

(30/4/1975 - 30/4/2021) của Thanh tra tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Các phòng NV; 

- Lưu: VT, NV3. 
     (Phúc) 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 
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