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KẾ HOẠCH 
Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 60 năm 

Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2289 /KH-SVHT ngày 26/8/2021 của Sở Văn hóa và Thể 
thao tỉnh Nghệ An về việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường 

Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021). UBND huyện xây dựng kế 
hoạch tổ chức thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng chiến công và thành tích vẻ vang của Đường 
Hồ Chí Minh trên biển; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp của toàn Đảng, toàn 

dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

- Góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân 
dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của 

Đảng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, ý chí tự lực, tự cường dân tộc ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu:  

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần đa dạng về nội dung, hình thức, thiết 
thực, hiệu quả, đúng quy định, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

đồng thời gắn kết với tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, tạo không khí phấn khởi, thi đua triển khai thực hiện 

thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong năm 2021. 

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN. 

1. Hình thức tuyên truyền. 

- Tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan trên băng rôn, pa nô, áp 

phích, trên hệ thống phát thanh. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện 
tử huyện, trên mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình 

hình thực tế tại địa phương. 

- Hướng dẫn, lồng ghép các hoạt động chuyên môn với việc tổ chức tuyên 

truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển. 

2. Thời gian tuyên truyền. 



- Thời gian tuyên truyền từ ngày 10/10 đến 30/10/2021. 

3. Một số khẩu hiệu tuyên truyền 

- Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển 
(23/10/1961 - 23/10/2021)! 

- Đường Hồ Chí Minh trên biển - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng! 

- Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc! 

- Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc! 

- Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam! 

- Mài sắc ý chí, kiên cường bám biển! 

- Đảo là nhà, biển cả là quê hương! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN. 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin. 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 

60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021). 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị 
trấn Tân Lạc tổ chức công tác tuyên truyền theo kế hoạch đề ra. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, UBND các xã, 
thị trấn Tân Lạc 

- Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ 
niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển của đơn vị. 

- Tổ chức các hình thức cổ động trực quan trên băng rôn, pa nô, áp phích, 
tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của huyện, đài truyền thanh cơ sở; tổ chức 

thực hiện hoặc lồng ghép các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí 

Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), UBND huyện đề nghị các đơn vị liên 
quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VH&TT; (bc) 
- Ban TGHU; (bc) 
- CT UBND huyện;(bc) 
- PCT VX UBND huyện; 
- Phòng VH&TT; 
- Trung tâm VHTT&TT; 
- 12 xã thị trấn;  
- Lưu: VT, PVH (H.Sơn). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 

Lê Thanh Hà 
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