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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Tuyên Quang, ngày 03 tháng 3 nám 2020

kê hoch do Uy ban nhân dan tinh giao hoàn thành
trong tháng 3/2020

KInh gi'Ti: Uy ban nhân dan tinh
Theo Chuang trInh so 02/CTr-UBND ngày 08/01/2020 v Chuo'ng
trInh cong tác chU yeu 11am 2020 cüa Uy ban nhân dan tinh, S Van hóa,
Th thao và Du 1ch duqc giao chü tn, phôi hçp vâi các ngành lien quan,
Uy ban nhân dan các huyn, thành phô trInh Uy ban nhân dan tinh Kê hoch
t chüc L k5' nim 75 näm Quôc dan Dai hi Tan Trào; 75 näm Cách mng
Tháng Tam và Quc khánh nuâc Cong bOa xã hi chü nghia Vit Nam 2/9 và
K hoach t chirc Lé hi Thành Tuyên 11am 2020,
Sâ Van boa, Th thao và Du ljch báo cao, nhu sau:
1. Vé Ké hoach To chiuc L k5 nim 75 nàm Quôc dan Pal hôi
Tan Trào; 75 nãm Cách mng Tháng Tam và Quc khánh ntrO'c
Cong hOa xã hi chü nghia Vit Nam 2/9:
Thirc hin Kê hoch so 22/KH-UBND ngày 20/02/2020 cüa Uy ban
nhân dan tinh ye vic tO chüc các hot dng tuyên truyên, to chüc lê k' nim,
các hoat dng van hóa, van ngh, the dtic, the thao, triên lam, thông tin trong
các ngày 1 ion và sir kin ljch si:r quan trçng näm 2020, SO Van hóa, The thao
và Du ljch xây dirng d1r tháo Kê hoach cüa Uy ban nhân dan tinh tO chirc
L k nim 75 näm Quôc dan Dcii hi Tan Trào; 75 näm Cách mang
Tháng Tam và Quôc khánh nuOc Cong hôa xã hi chü nghia Vit Nam 2/9.
(Co dy' tháo KI hogch gi'ri kern)
2. Vê Kê hoich to chtrc L don nhn Bng cüa UNESCO vinh
danh Thiyc hành Then cüa ngtrO'i Tày, Nñng, Thai Vit Nam là Di san
Van hóa phi vt the di din cüa nhân loii và Lé hi Thành Tuyên Ham 2020
L hi Thành Tuyên näm 2020 dçr kin t chüc gn vOi L dOn nhn
bang cüa UNESCO vinh danh Thirc hành Then cüa nguOi Thy, Nüng, Thai
Vit Narn là Di san Van hOa phi 4t the di din cüa nhân ioai (sau day gi
tat là Lê don bang cla UNESCO). Vê ni dung nay, ngày 13/01/2020,
B Van hóa, The thao và Du ljch cia cO Van bàn so 1 68/BVHTTDL-DSVH
thông nhât vOi dê nghj cüa Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang ye vic tO
chirc Lé dOn nhn bang UNESCO, ni dung nêu rO "Vi chi tru'o'ng, Bó

Van hóa, Thê' thao và Du ljch thong nhá't vó'i d nghj cia Uy ban nhân dan
tinh Tuyên Quang ye vic to chz'c Lê don nhn bang, tuy nhiên trong qua
trinh 1p HO so', Bó Van hóa, The thao và Du ljch dâ dê nghj Uy ban nhân
dan tinh Tuyên Quang lam ddu mOi, phói hQp vái các co' quan chuyên mOn
cza Bó và các tinh có di san xáy dtng ho so'. VI v&, dê triên khai cOng tác
tá chtc lê don bang, B5 Van hóa, The thao và Du lich dê nghj Uy ban nhán
dan tinh Tuyên Quang tO cht'c cu3c hQp dê tgo sy dOng thugn giü'a các dja
phu'o'ng ye thô'i gian, dja diem, ni dung chu'ong trinh, kê hogch tO chz'c don
nhgn Bang cña UNESCO. Cln trl cu5c hQp: Lânh dgo Bô Van hóa, The thao
và Du ljch. Thành phân tham gia: Lânh dgo UBND tinh và So' Van hóa, The
thao và Du ljch/SO' Van hóa và The thao các tinh cO di san; các don vj thuç5c
Bó Van hóa, The thao và Du ljch (Cyc Di san van hóa, Cuc Hap tác quOc tê,
Vin Am nhgc,); Ban thuS k) Uy ban quOc gia UNESCO Vit Nam ".
Tuy nhiên, do diu kin hin nay, các dja phuang trong câ nuâc dang
t.p trung cho cong tác phông, chông djch cüm viêm dumg ho hap cap
COVID-19 (nCoV), qua trao dôi vOi dcm vi chuyên mon cüa B Van bOa,
The thao và Du ljch, Si Van hóa, The thao và Du ljch chua tham mixu Uy ban
nhân dan tinh to chirc h9p vi các tinh có lien quan ye Kê hoach to chüc
L don nhn Bang cüa UNESCO vinh danh Thirc hành Then cüa ngu?ii Tày,
Nüng, Thai Vit Nam là Di san Van boa phi 4t the dti din cüa nhãn loai à
Lê hi Thành Tuyên näm 2020.
Can cü tInh hInh thrc t, Si Van hóa, Th thao và Du ljch së phi hqp
vói dcm vi chuyên mon cüa B Van hóa, The thao và Du ljch tham mru, dê
xuât vOi Uy ban nhân dan tinh và lãnh dto B Van boa, The thao và Du ljch
to chüc h9p thông nhât thai gian, dja diem, ni dung chuong trInh, k hoch
to chtirc don nhn Bang cüa UNESCO vào th?ñ diem thIch hqp.
S& Van hóa, Th thao và Du ljch trân trçng báo cáo và trInh Uy ban
nhân dan tinh du thão Kê hoach To chirc L k niêm 75 näm Quc dan
Dii hi Tan Trào; 75 nàm Cách mng Tháng Tam và Quc khánh nithc
Cong hôa xâ hi chü nghi'a Vit Nam 2/9.!.

Noi nhân.'
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KE HOACH
To chuc L k niêm 75 nãm Quôc dan Dai hôi Tan Trào;
75 nãm Cách m1ng Tháng Tam và Quôc khánh
nuc Cong hôa xã hi chü nghia Vit Nam 2/9

Thit thirc chào miling k nim 75 näm Quc dan Dti hi Tan Trào
(16/8/1945-16/8/2020); 75 nàm Cách mng Tháng Tam (19/8/194519/8/2020) và Quc khánh nuóc Cong boa xâ hi chü nghia Vit Nam
(02/9/1945-02/9/2020),
Uy ban nhân dan tinh ban hành k hotch t chirc L ki nim, nhu sau:
!. MVC IMCH, YEU CAU
1. Mçic dIch
On 1ii truyn théng each mng ye yang giành dc l.p dan tc, ton vinh
các giá trj truyn thng 1ch sir và cách mtng cüa dan tc, dng th?i khng
dnh vj th, giá trj tru?mg tn, tm voc ljch sir cUa "Thz do khu giáiphóng,
Thz do kháng chiê'n" cüa Tan Trào - Tuyên Quang, tang them nim tin,
nim t1r hào, quyt tam k thuia và phát huy truyn thng yêu nuóc, chü nghia
anh hung each mng, tinh than doân kt, nim tir hào dan tc, chI t1r hrc tr
cu?rng, c vu toàn Dãng, toàn quân, toàn dan dy math phong trào thi dna yeu
nithc chào mimg Dai hi Dáng b tinh Tuyên Quang 1n thir XVII, tin ti
Dai hi dai biu toàn quc 1n thu XIII cüa Dãng.
2. Yêu cu
Các hoat dng tuyên truyn, t chüc L k nim 75 näm Quc dan Dai
hi Tan Trào; 75 näm Cách mng Tháng Tam và Qu& khánh nithc Cong hOa
xã hti chü nghia Vit Nam 2/9 phâi duge t chüc trang trçng, an toàn, ti&
kiêm, phü hçip vâi diu kin cüa tinh và có nghia giáo diic truyn thng cao,
tao không khI vui tuai, phn khâi gop phn c vu, dng viên các cap, cac
ngành, các tng l&p nhân dan, phát huy tinh thn doàn kt, nim t hào, chI
tr 1irc tix cu&ng ra sue thi dna phn du xây dmg quê hrnmg Tuyên Quang
giàu dçp, van minh, 1p thành tich cháo mirng Dai hi dai biu Dãng b tinh
1n thu XVII, Dai hi dai biu toàn quc 1n thu XIII cüa Dâng.

IL. NQI DUNG
1. ii mit tinh k niêm 75 nãm Quôc dan Dai hôi Tan Trão; 75 nám
Cach mng Thang Tam va Quoc khanh ntro'c CQng hoa xa hçn chu nghia
Vit Nam 2/9
1.1. LI dâng hwo'ng Ch ü tjch H CiiIMinh
- Th?ñ gian: Tr 7 giô 00 phüt ngày 16/8/2020 (Chü nht).
- Dia dim: Tai lan Na Nua, DInh Tn Trào, xã Tan Trào, huyn Son Ducing.
- Thành phn tham dir: Lânh dto Dâng và Nhà nuc; mt s B, ngânh
Trung uang có di tIch ljch sir ti Tuyên Quang; các dông chI Uy viên Ban
Thumg vir Tinh üy, Thung trirc HDND tinh, UBND tinh, Uy ban MTTQ
tinh, Doàn dii biêu Quôc hi tinh; Lành dao Huyn üy, HDND, UBND các
huyn, thành phô.
1.2. LI mIt tinh kj nim ('truyn hInh tryv ti4p trên song VTV Dài
Truyn hInh Viçt Nam, TTVDài Phát thanh vâ Truyên hInh tinh).
r
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- Thai gian: Tü 08 gir 00 phit dn 9 gir 30 phüt ngày 16/8/2020.
- Dja dim: Quãng tmng Tan Trào, xã Tan Trào, huyn San Duang,
tinh Tuyên Quang.
- Chuccng trInh L k nim:
+ Nghi thüc Chào c.
+ Tuyên b 1 do, gii thiu dti biu.
+ Diên van kST niêm.
+ Phát biu cüa lãnh do Dâng, Nhà nuóc.
+ Chuang trInh biu din ngh thut (khoáng 60 phzt, cO kjch ban
rieng).
- Thành phn dai biu tham dir bui L: Dir kin s luçmg khoãng
5.000 ngrnYi (trong do dai biêu mi khoâng 300 nguri; 1irc lizçing huy dng
khoâng 2.200 nguii, nhân dan: 2.500 ngu?ri).
* Dgi biéu Trung u'o'ng:
- Lânh dto Dáng, Nhâ nuâc; các Ban Dãng Trung uong, Van phOng
Trung uang Dãng; Van phOng Chü tch nuc; Van phông Quôc hi; các Uy
ban cüa Quôc hi, Hi dông dan tc Quôc hi và các Uy ban cüa Quôc hi;
Van phOng ChInh phü; các B, ban, ngành Trung uang có di tIch tti tinh va
B Quôc phOng; lãnh dto Quân khu II,...
- Vin Ljch s1r Dâng; Vin Sir h9c Vit Nam, Hi Nghiên cüu ljch sü
Vit Nam; Bâo tang Ho ChI Minh; Bão tang Ljch sir Quôc gia.
- Báo Nhân dan, Báo Quan di nhân dan; Dai Truyn hInh Vit Nam,
Dai Tiêng nói Vit Nam, Thông tan xã Vit Nam, Dài Truyn hInh thành ph
Ho ChI Minh, Dài Phát thanh - Truyên hInh H Ni, Truyn hInh Quc hi,
Báo Lao dng, Tp chI Cong san; Báo Di doàn kêt, Báo Ha Ni mOi, Báo
Ngirôi dai biêu nhân dan, Báo Cong an nhân dan, Báo Tin phong, Báo Tui
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tré, Báo Tin phong, Báo Van hóa, Báo Du ljch; Báo Tuyên Quang; Dài Phát
thanh và Truyên hInh Tuyên Quang, Báo Tan Trào.
* Dai biJu tinh ban.
Lãnh dao Tinh üy, Hi dng nhãn dan, Uy ban nhân dan các tinh: BInh
Thun; VTnh Phüc; Phü Th9; Cao Bang; Bàc Kan; Lang Sen; Yen Bái; Thai
Nguyen; Ha Giang; Ninh BInh; thành phô Ha NOi,...
* Dii biJu tinh Tuyên Quang:
- Dti biu dai din lao thành each mng; dai din Ba mc Vit Nam anh
hung; nguyen Thu?mg trrc Tinhüy, Uy viên Ban Thuing vi Tinh üy các khóa.
- Thuông trirc Tinh üy, Uy viên Ban Thu?mg viii Tinh üy; Ban Ch.p
hành Dáng b tinh; lãnh dao Uy ban M.t tr.n To quôc và các doàn the tinh;
lãnh dao các sâ, ban, ngành.
- Lath do Huyn üy, Thành üy, Hi dng than dan và Uy ban nhãn dan,
Uy ban Mt tr.n To quôc các huyn, thành phô; Länh dto Bâo tang tinh, 1nh
dao các xã ATK.
- Dai din 1irc luçmg Cong an nhân dan: 200 nguñ (mac quân phiic);
- Dii din 1iic krçing Quân di nhãn dan: 200 nguñ (mtc quan phiic);
- Dai din lirc luçmg thanh niên: 200 ngi.thi (mtc trang phiic Doàn TN);
- Dai din Hi Ciru chin binh: 200 nguñ (mac quãn phiric, buy biu CCB);
- Dti din h9c sinh: 400 em. Trong do: Hçc sinh Trung bce co sâ 100 em
(m.c dông phiic, deo khän quãng dO, di dép quai hu); hc sinh Trung hçc phô
thông 300 em (mac trang phiic dan tc);
- Dai din nhân dan các xã ATK: Mi xä 50 ngu?ñ (mac trang phiic dan
tee), riêng xã Tan Trào 100 ngithi, c1.i the:
+ Huyn Chiêm Hóa: Kim BInh, Kiên Dài, Linh Phü, Vinh Quang,
Xuân Quang;
+ Huyn Yen So'n: Kim Quan, Trung Minh, Trung San, Cong Da, Dao
Vin, Hung Lçii, Phü Thjnh, M5 Bang;
+ Huyn Son Ducing: Tan Trào, Hcp Thành, Minh Thanh, Binh Yen,
Luang Thin, Trung Yen.
Lu: Các don vj c& 4c lu'cmg tham gia c4cLek) nim ty' chudn bj 10 cô'
Dáng, 10 cà To quOc ('Ca kIch thu'àc cà O.8m x 1.2m, phcn can cO' cao 3m); khJi
hQc sinh ngoài c& Dáng Ca TO quOc mOi em mç$t c& nhó cá'm tay (c& giá'y,).
2. Các hoit dng phi trç:
2.1. Lien hoan tuyên truyJn lu'u d3ng toàn quc
- Thi gian: Tmc ngày 16/8/2020.
- Dja dim: Quâng trithng Tan Trào, huyn San Duong.
- Thành phn: Các tinh, thành ph trén toan quc.
(Theo ké' hoach cza Cyc Van hóa cci só Bó Van hóa, mJ thao và Du ljch)
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2.2. To chü'c Thángphim VietNam tzi Tuyên Quang
- Th&i gian: Trong tháng 8/2020.
- Dja dim: Tai các huyn, thành phô trên dja bàn tinh.
vàn ngb the dye, thé thao; HJ
2.3. T6 chu'c hoit dng vn
triJ nguôn,...
- Thii gian: Trong tháng 8/2020.
- Dja dim: Tai các huyn, thành ph trên dja bàn tinh (tap trung chü
yu tti huyn Son Duxing).
boa,

ye

III. KINH PH
Các don vj trên Co si thim v11 ducic giao, xây dirng K hoich CIT th
và dir toán kinh phi t chüc L k' nim 75 näm Quôc dan Dai hi Tan Trào;
75 näm Cách mng Tháng Tam và Quôc khánh nithc Cong hôa xà hi chü
nghia Vit Nam gi'ri Sâ VAn hóa, The thao và Du ljch tong hçip trurc ngày
15/4/2020 d giri Sâ Tài chInh thâm djnh trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét,
quy& djnh.
IV. TO CH1C TH1fC HIN
1. D ngh VAn phông Tinh üy
- Phôi hçip vOi VAn phông Uy ban nhân dan tinh: Giri giây mi cho các
dai biu thuc các Ban Dàng Trung hong, các dông chI Ban Thithng vt Tinh
Uy các khóa dA nghi huu; b trI phuang tin dua, don các dông chI Ban
Thumg viii Tinhüy các khóa dA nghi huu ye dir Lê k nim.
- Xây dçrng kê ho.ch don tiêp, bô trI fbi An, nghi cho các di biêu den
du Lé kr niêm tai Nhà khách Kim BInh.
- Phôi hqp vói Ban Tuyên giáo Tinh üy chuân bj bài diên van k nim
cho lAnh dio tinh, bài phát biêu cüa lAnh dto Dàng, Nba rnrOc tai L k) nim.
2. Dê nghj Ban Tuyên giáo Tinh üy
- Hning dn cong tác tuyên truyn k'nim 75 Qu& dan Dai hi Tan
Trào; 75 nAm Cách mng Tháng Tam và Quôc khánh nuâc Cong hOa xA hi
chü nghia Vit Nam 2/9.
- Chü trI, phi hçip vói VAn phOng Tinh üy chu.n bj bài din
k nim
cüa lAnh do tinh, bài phát biêu cüa lAnh dao Dâng, Nhà nuâc tai L k nim.
3. Van phong Doan di bieu Quoc hçn va HOND tinh
Phi hçip vói VAn phOng Tinh üy, VAn phông UBND tinh can b
tharn gia don tiêp, bô trI fbi An, nghi cho di biêü den dr L kSr nim 75 näm
Quôc dan Dai hi Tan Trào; 75 nAm Cách mng Tháng Tam và Quc khánh
nuâc Cong hôa xA hOi chü nghi'a Vit Nam 2/9.
4. VAn phông UBND tinh
van

-

S

S

A

A
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- Lp danh sách khách môi và g1ri giy mrì; len ma két vj trI ch ngi,
chuân bj biên ghi ten, chüc danh cüa dai biêu dir L kST nim; ci can bô don
tiêp di biêu và huO'ng dn di biêu vào vj trI ngi theo ma két duçic duyt.
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- Xây dirng kê hotch chi tiêt don tiêp và bô trI ncii an, nghi; diia, don
dai biêu ye dir Lé k nim.
- Phi hqp vâi Uy ban nhân dan huyn San Duang chun bj tic chiêu
däi cüa Lãnh dao tinh (trua ngày 16/8/2020) tai Nhà khách Uy ban nhân dan
huyn San Duang.
5. S& Van hóa, Th thao và Du 1!ch
- Là c quan thuing trirc, dtu mi tng hcip các hoat dng t chüc L
k nim 75 Quc dan Di hOi Tan Trào; 75 näm Cách mtng Tháng Tam và
Quc khánh nuic Cong boa xä hi chü nghia Vit Nam 2/9.
- Xây dimg ma két; trang tn khánh tit; am thanh, ba may; thi& k, in
giây miii dti biêu dir Lê k nim.
- Chi dto thirc hin cong tác tuyên truyn, treo bang rOn, khu hiu, c
hoa; to chirc các hoat dng van hóa, van ngh, the diic the thao, to chirc Tháng
phim Vit Nam ti Tuyên Quang,... chào müng k nim 75 Quoc dan Dai hi
Tan Trào; 75 näm Cách mng Tháng Tam và Quoc khánh nuóc Cong hôa xã
hi chü nghia Vit Nam 2/9.
- Phi hcip vOi Van phông Tinh üy, Van phOng Doàn dti biu Quic
hi, Van phông UBND tinh don tiêp dti biêu den dir buôi Lê.
- Xây dirng, t chüc thirc hin chuang trInh biu din ngh thutt (thai
lwçtng 6Ophit) dam bâo chat luqng cao chào müng Lê k' nim.
- Chun bj t& các diu kin d t chirc L dâng huang Chü tjch
H CM Minh tai lan Na Nua; DInh Tan Trào.
- Phi hçp viii Cc Van boa ca s& (Bç5 Vänhóa, The' thao và Du lich,.) t
chüc Lien hoan tuyên truyên luu dng toàn quOc, các hoat dng thông tin,
tuyên truyn, c dng chào mrng k nim 75 Quôc dan Dai hi Tan Trào;
75 nam Cách ming Tháng Tam và Quôc khánh nuic Cong hOa xã hOi chü
nghia Vit Nam 2/9.
- Tong hçp dl! toán kinh phi t chirc cUa các dan vj có lien quan gui Si
Tài chInh thâm djnh.
- Theo dOi, don dc các dan vj lien quan v vic chun bj, phi hçip t
chüc L k nim 75 nàm Quoc dan Dii hi Tan Trào; 75 näm Cách mng
Tháng Tam và Quôc khánh nmc Cong hôa xà hi chü nghia Vit Nam 2/9.
6. Cong an tinh
- Chü tn, phi hqp vi S& Giao thông - Vn tái xây ding k hotch cii th
bô trI, hu&ig dan phân luông Xe, dam bâo khOng bj ün täc và tuyt dôi an toãn
giao thông trên cac tuyen du&ng tâi dja diem to chüc L k' nim 75näm Quoc
dan Di hi Tan Trào; 75 näm Cach mng Tháng Tam và Quc khánh nuóc
Cong hOa xà hi chü nghia Vit Nam; bô tn, sap xêp, diu hành xe d và na,
vào; bô trI xe dan b cho các doàn lnh dao Dâng, Nhà nuóc y du L k) hem.
- C 200 chin s mc quân phc dl! L k nim theo K ho.ch.
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- Chü trI pMi hqp vâi B Chi huy Quân si,r tinh xây drng k hoch dam
bâo cong tác an ninh, trt tir trong thii gian diên ra Lê ki nim.
7. B CM huy quân siy tinh
- Len si d dôi hInh tham dir bui L k) nim, b trI sp xp di hInh
theo sci do dã ducrc duyt; chju trách thim thärn do, rà phá born mIn tai khu
virc Quàng tru&ng Tan Trào darn bào an toàn tuyt dôi trong thyi gian diên ra
L kS' niêrn.
- Diu hành nghi thüc chào c ti bui L.
- Cu 200 chin s5 mc quân phgic dir L k' nim theo K hotch.
8. Sy Y te
Chun bj xc cüu thuang, c11 can b thu&ng trtrc c.p ciru trong thi gian
to chüc L ki nirn; bão dam cong tác an toàn v sinh thirc phâm tai diêrn to
chüc an uông cho dai biêu và các diem djch vi an uông phiic vçi nhân dan ye
dr L kST nim 75 näm Quôc dan Dai hi Tan Trào; 75 nàrn Cách mtng
Tháng Tarn và Quôc khánh nuâc Cong bOa xã hi chü nghTa Vit Nam 2/9.
9. S& Giao thông - Vn tãi
Phi hçp vi Cong an tinh xây drng k hotch b trI, hung dn phân
luông xc; kiêrn tra, si:ra chcta h thông biên báo giao thông du?ing b. Lixu
các ngã ba, ngã tu, diem giao nhau gitia các tric duOng, x1r l các doan du?ing
go ghê, sat lâ, các diem bj che khuât tarn nhIn,... darn bào giao thông em
thun, thông suOt.
10. S& Giáo duc và Dào tao
Phi hqp vâi Uy ban nhân dan huyn Sn Dung huy dng 1irc lugng
hçc sinh các cap hçc den dir và phiic vçi các boat dng tai L ki nim dam
bào sO lucmg, yeu câu Ké hoach.
11. S& Thông tin và Truyn thông
Kim tra, dOn dc các co quan thông tin dai chñng dy manh cong tác
tuyên truyên ye mic dIch, nghia, các boat dng chào mirng k nim; tuyén
truyên, quãng bá ye vi trI ljch sü cüa tinh Tuyên Quang dê kbng djnh trn vóc
ljch su cüa "Thz do khu giáiphóng, Thi do kháng chiên ", dOng thyi giói thiu,
quàng bá các tiem näng phát triên kinh tê - xâ hi dc bit là tim näng du ljch
cüa tinh trên các phuang tin thông tin dai chüng cüa tinh và các tinh ban.
12. S& Tài chInh
Thrn djnh dir toán kinh phi cho các dcin vi duc giao nhirn vii phiic
vii L mit tinh k nim trInh Uy ban nbân dan tinh phê duyt. DOn dc, huâng
dan các dcin vj quyêt toán kinh phi diing quy dnh.
13. Cong ty Din hyc Tuyên Quang
Dam bão cung cp ngun din lien tc phic v cho L kr nim; có
phrnmg an dir phOng trong trung hçip có the xây ra mt din.
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14. Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh
- Xây dimg chuyên m1ic, phóng si,r tuyên truyn v giá trj, tm vóc ljch
sü "Thz do khu giái phóng, Thi dO kháng chién "; thirc hin truyên hInh trirc
tip trén song cUa Dài Phát thanh và Truyên hInh Tuyên Quang chuong trInh
Lknim.
- Tham muu Uy ban nhân dan tinh van ban d nghj Dài tmyn hInh
Vit Nam thirc hin truyên hInh trirc tiêp Lê k nim.
- Kjp thai dua tin phãn ánh các hoit dng thông tin, tuyên truyn truóc,
trong và sau djp chào mmg k nim 75 näm Quôc dan Dti hi Tan Trào; 75
nàm Cách mng Tháng Tam và Quôc khánh nuâc Cong bOa xã hi chü nghia
Vit Nam 2/9.
15. Báo Tuyên Quang:
Xây dimg chuyên trang, chuyên mi1c tuyên truyn thuing xuyên v giá
trj, tam vóc ljch sir, hInh ânh "Thz dO khu giái phóng, Thz dO kháng chiên ";
kjp thai vit tin, bài phãn ánh các boat dng thông tin, tuyên truyên tnrc, trong
và sau djp chào mrng k nim 75 näm Quôc dan Dai hi Tan Trào; 75 näm
Cách mng Tháng Tam và Quôc khánh nuâc Cong bOa xã hi chü nghia
Vit Nam 2/9.
16. Tinh doan Thanh men; H91 Ci.ru Chien binh tinh
B trI 1irc luqng thanh niên (mac áo xanh tInh nguyen, qun sm mau);
ci'r can b, hi viên Hi Cru chiên binh mc quân phiic tham gia dr L kSr
niêm theo ké hoach.
17. Trtro'ng Di h9c Tan Trào
Cir sinh viên tham gia chuong trInh ngh thuQt và các boat dng tai L
k nim 75 näm Quoc dan Dti hi Tan Trào; k nim 75 näm Cách ming
Tháng Tam và Quôc khánh nixc Cong hôa xã hi chü nghTa Vit Nam theo
yêu câu cüa Tong dao diên chuong trInh.
18. Uy ban nhân dan huyn, thành phô
18.1. Nhim vi chung
- Chi dao các co quan chuyên mon tham mixu
dçmg k hoach t
chüc tot các hot dng van boa, van ngh, thông tin tuyên truyn v truyn
thông ljch sü và each mng cUa dan tc; tuyên truyn k nim 75 nàm Quc
dan Dai hi Tan Trào; 75 11am Cách mng Tháng Tam và Qu& khánh nithc
Cong hôa xä hi chü nghia Vit Nam. Tham gia dày dü các hoat dng tai L
k niêm theo Kê hoach.
- Chi dao các Ca quan, dan v, h gia dInh treo c1i T quc tir ngày
10/8 den ht ngãy 05/9/2020.
18.2. Nhiêm vy cy th:
* Uy ban nhán dan huyn Scm Ducing
- Huy dng, b trI xe dua, don các dai biu va lirc luçing huy dng
thuc huyn dir L k' nim 75 näm Quc dan Dai hi Tan Trào; 75 nam
9
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Cách ming Tháng Tam và Quc kbánh nuic Cong boa xã hi chü nghia
Vit Nam theo quy djnh tai Ké hotch nay.
- Chü trI, phi hqp vth Si Giáo diic và Dào tao buy dng lirc lung h9c
sinh các cp h9c tham dr Lé ki nim dam bâo so hxqng, yêu câu Kê hoach.
Lira chçn, c11 hçc sinh tham gia chtxcing trInh ngh thut chào miirng Lé k
nim theo yêu câu cüa Tong dao diên.
- Chñ trI, phi hçTp vói S Van boa, Th thao và Du ljch t chüc t&
cong tác tuyên truyên, trang trI thr0ng phô; treo bang rOn, khâu hiu tai mt so
diem thuc thj trail San Duang và trên tuyên QuOc 1 2C (doan tü San Duang
vào Tan Trào); cam ci chuôi Va c To quôc xung quanh Quàng trung Tan
Trào; phôi hqp chuân bj các diêu kin tO chüc Lê k' nim.
- Chü trI, phi hçrp vâi Van phOng Uy ban nhân dan tinh chun bj tic
chiêu dâi cüa lânh dao tinh (trua ngày 16/8/2020) tai Nhà khách San Duang.
- B trI dja dim bai d xe cho dai biu và nhân dan v dr L mit tinh
k nim.
- Chun bj bàn gh cho dai biu và các l?c 1uçing di,r L kS' nim: 10
bàn có khän trài bàn, 100 ghê tira (bçc vâi), 200 ghê Xuân HOa, 2.200 ghê
inox; dimg nhà bat don tiêp dai biêu (trong nba bat có bàn ghê, nuc uOng cho
dai biêu).
* Uy ban nhân dan huyn Yen Soii, Chiêm Hóa:
Huy dng lirc lucing nhân dan các xã ATK thuc huyn tham dir L k'
nm; bô tn xe dua, don các dai biêu và lirc luqng buy dng dir L k nm
theo dung Kê hoach.
Trén day là K hoach t chirc L k nim 75 näm Quc dan Dai hi
Tan Trào; 75 näm Cách mng Tháng Tam và Quôc khánb nuâc Cong boa xâ
hi chü nghia Vit Nam 2/9. Các co quan, dan vj duçic giao thim vi trin
khai thrc hin, trong qua trInb thçrc hin nêu có vu&ng mac, vuçt thâm quyn
giâi quyêt, kjp thai báo cáo Uy ban nhân dan tinb de xem xét, giãi quyêt./.

Noi nhân:

TM. UY BAN NHAN DAN TNH

