
HQI LHPN TINH LAO CAl CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
BAN THU'ÔNG VIJ Dc  1p  - Tir do - Hanh phüc 

S:  0'!  /HD-BTV Lao Cai, ngàv o9tháng  6 nám 2022 

HIXONG DAN 
Tuyên truyên ky nim 115 11am Ngày thành 1p tInh Lao Cai 

(12/7/1907-12/7/2022) 

Can cir HuOng dn s 7-HD/BTGTU ngày 16/5/2022 cüa Ban Tuyên giáo 
Tinh üy Lao Cai, ye tuyên truyên k' nim 115 nãm Ngày thành 1p tinh Lao Cai 
(12/7/1907-12/7/2022). Ban Thithng vi Hi Lien hip phii nr tinh Lao Cai xây drng 
huàng dan triên khai, thrc hin trong các cap Hti phii nü nhu sau: 

I. MJC DId, YEU CAU 
1. Mi.c dich 
- Tuyên truyn sâu rng nghTa Ngày thành 1p tinh Lao Cai (12/7/1907-

12/7/2022), nhäm khoi dy niêm tr hào, tInh yêu qué hung, dat nixâc; c1ng cô tang 
cu?ing niêm tin cüa can b, hOi  vién, phii ntt và nhân dan vào s1r lành dao  cüa Dáng, 
si,r quân l, diêu hành cüa các cap trén dja bàn tinh Lao Cai. 

- Tao không khI phn khâi, thi dua trong can bO, hOi viên, cac tang lop phii flu; 
tich circ chü dng thi dua lao dng san xuât, thirc bath tiêt kim, khac phitc khó 
khAn, gOp phãn thirc hin thäng lçii miic tiêu phát triên kinh tê, dam bão an sinh xã 
hi cüa tinh. 

- Truyn thông, quâng bá, giâi thiu hInh ánh con ngLri, ljch sr vAn hóa, thiên 
nhiên Lao Cai, tiêm nAng và the manh,  nhäm thu hut dâu tu. . .góp phân xây drng quê 
hrcrng Lao Cai ngày càng giàu dçp, van minh. 

2. Yen cu 
Các hoat dng tuyên truyn cn t chüc bang nhiu hInh thurc phü hcp, Co tr9ng 

tam, tr9ng dim, thiêt thirc, hiu qua, tiêt kim. Lông gAn vâi tuyên truyén 4n dng 
can b, hOi  vién, phii ntr thirc hin hiu qua các phong trào thi dua, các cuc 4n 
dng, các thim vi trçng tam cüa Hi và nhim vi chInh trj cüa dja phuing; gith 
thiu, biêu ducmg, nhãn rng dién hInh tiên tiên trên mci linh vrc. 

II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN 
1. Tuyên truyn k nim 115 nAm Ngày thành 1p tinh Lao Cai (12/7/1907 - 

12/7/2022), trong do nhân manh  nh11ng ni dung sau: 
- Tuyên truyn sr kiin thãnh l.p, qua trInh hmnh thành, phát trin cña tmnh Lao 

Cai qua 115 nAm xây dirng và trtthng thãnh. 
- Truyn thng du tranh kién ciz&ng, bt khut cüa Nhân dan các dan tOe  tinh 

Lao Cai qua các thi kS'  dâu tranh, xây drng và bâo v To quôc. 
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- NhUng thành tru dat  duçic trên lTnh virc kinh t chIrih tn, van hóa, xã hôi, 
quôc phông - an nirih; xây diing h thông tn ciia tinh trong th?ii k3 dôi mói. 

2. Tuyên truyn cac hoat dng k nim g.n vài gii thiu, quãng bá tim näng, 
thành tiru phát triên kinh té - x hOl  cüa tinh Lao Cal sau hn 30 näm tái 1p và phát trien. 

3. Tuyên truyn các phong trào thi dua yêu rnrâc 1p thành tIch chào mrng k 
nim 115 nam ngày thành 1p tinh; các gung diên hInh tiên tiên, guang ngui tot, 
viêc tot trên moi linh vrc d?yi song xä hi. 

ifi. H!NH THIY'C TUYEN TRUYEN 
- T chrc các hoat  dng thäm quan di tIch ljch si'r, v ngun, các hoat  dng 

"Den on dáp nghTa", "Uông nithc nba nguôn"; thAm hOi, giüp di các gia dInh chInh 
sách, gia dInh khó khàn... 

- Tuyên truyn c dng trirc quan: treo pa no, áp phich, bang rOn, khu hiu... 
- Tuyên truyn trên các phucmg tin thông tin dal  chüng và thông qua mng xA 

hi cüa các cap Hi: Zalo, fanpage, facebook... 

- Tuyên truyn 1ng ghep trong các cuc hop, hi nghj, cac bu& sinh hoit chi 
Hi phi niL. 

IV. THfl GIAN TUYEN TRUYEN 
- Cong tác tuyên truyn thirc hin tü nay dn ht nAm 2022. 

- Thii gian tuyên truyn tp trung cao dim trong thang 6 và tháng 7/2022. 

V. MQT sO KHAU HIEU TUYEN TRIJYEN 
1. Nhit 1it chào mmg k' nim 115 näm ngày thành 1p  tinh Lao Cai 

(12/7/1907 - 12/7/2022)! 

2. Chào mi'rng tinh Lao Cai 115 näm xây drng, hi nhp và phát triên 
(12/7/1907 - 12/7/2022)! 

3. Ra sirc thi dua 1p thành tIch chào mrng kS'  nim 115 näm Ngày thành 1p 
tinh Lao Cai (12/7/1907 - 12/7/2022)! 

4. Dâng b, Nhân dan các dan tOc  Lao Cal thi dua thirc hin thing lçii nghj 
quyêt dal  hi dãng b các cap nhim kS'  2020 - 2025 và Nghj quyêt Dai  hi XIII 
cüa Dâng! 

5. Dáng b, Nhãn dan các dan tc Lao Cal quyt tam thrc hin thng lqi Nghj 
quyt Dai  hi Dâng b tinh lan thir XVI! 

6. Phát huy truyn thng doàn kt, sang tao,  quyt tam xây dmg Lao Cal ngày 
cang giàu dp, van minh! 

7. Dy manh  cong nghip hóa, hin dai  hóa nông nghip, nông thôn g1n vó.i 
xây drng nông thôn mâi và giâm nghèo ben vüng! 

8. Tang cuing qu& phông, an ninh, bâo v vüng chic To quôc Vit Nam xã 
hi chü nghTa! 
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9. Dãng bO và Nhãn dan các dan tc Lao Cai ra sue thi dua h9c tp và lam theo 
tu ttr&ng, dao  dirc, phong each Ho CM Minh! 

10. Dãng Cong san Vi@ Nam - Ng.thi lânh dio, t ehüc mci thing lqi cüa cách 
mng Vit Nam! 

11. Sang, chin Mu, lao dng và h9c tp theo grnmg Bác H vT dti! 
12. Dãng Cong  san Vit Nam quang vinh muon näm! 
13. NuOc Cong hôa xã hOi  ehü nghia Vit Nam muon nAm! 
14. Chü tjch H ChI Minh vT di, sng mãi trong sir nghip cüa cháng ta! 

VI. TO CI{(rC THIIC HIN 

1. Hi LHPN tinh 

- Xây drng Huàng dn tuyen truyn k nim 115 näm Ngày thành 1ptinh Lao 
Cai (12/7/1907 - 12/7/2022) triên khai den các cap Hi. 

- Phi hcip vâi Báo Lao Cai, Dài Phát thanh - Truyn hmnh tinh tuyên truyn 
phong trào ph%i nü và hoat dng cüa các cap Hi, nhUng guang can b, hi viên, phii 
nü dien hInh tiên tiên trên các linh vrc; sir dóng gop và vai trO cüa to chüc Hi phii 
nC trong xây dirng tinh Lao Cai. 

- Tuyên truyn trên Ban tin Phi nü Lao Cai; Cng thông tin din tr Hi LHPN 
tnh Lao Cai và các trang mng xã hi cüa các cap Hi. 

2. Hi LHPN các huyn, th xa, thành phô và các dorn v trtrc thuc 

- Can cu k hoch cüa Tinh Hi, sir chi do cüa cp Uy chInh quyn dja phuang và 
tInh hInh thirc tê da phuang dê triên khai các hott dng tuyen truyen dam bão thiêt thirc, 
phü hçip, hiu qua. 

- Huâng Mn, don dc Hi phi ntr cci sâ trin khai, thirc hin. 

Trên day là Huâng dn tuyên truyn k5' nim 115 näm Ngày thành 1p tinh Lao 
Cai (12/7/1907 - 12/7/2022) trong h thông Hi phi nü các cap trên dja bàn tinh. 
Ban Thuing vi Hi LFIPN tinh dê nghj Hi LHPN các huyn, thj x, thành phô và 
các dan vj trrc thuc triên khai, th1rc hin./. 

No'i nhmn: 
- Ban Tuyên giáo Tinh uS'; 
- Hi Phu n& các huyn, TX, TP; 
- HPN các dan vi tr,rc thuc; 
- Ban Tuyên giáo — Ntt cong LDLtinh; 
- Lisu VT, TG-CSLP. 
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