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HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong Quý II năm 2021 

 

Thực hiện Hướng dẫn số1157/HD-SVHTTDL Thanh Hoá, ngày 06 tháng 4 

năm 2021; Hướng dẫn số 06/HD-BTGHU, ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 

2021, UBND huyện hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn 

Huyện, cụ thể như sau:  

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, Huyện 

trong quý II/2021 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của 

dân tộc; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 

tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc của Nhân 

dân Thanh Hóa và nhân dân trong toàn huyện Yên Định; góp phần củng cố và bồi 

đắp niềm tin của Nhân dân đôi với Đảng, Nhà nước và chế độ; 

 - Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống 

nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, 

Huyện; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách 

thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội 

đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện   

 Yêu cầu các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng hình 

thức phù hợp, đúng tầm mức sự kiện, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo 

đảm đúng các quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo các 

biện pháp phòng chống Dịch Covid-19 trong tình hình mới; tạo không khí vui 

tươi, phẩn khởi trong xã hội và các tầng lóp nhân dân. Gắn tuyên truyền kỷ niệm 

các ngày lễ lớn trong quý II/2021 với tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc 2 hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các câp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.  

I. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN  

1. Thời gian thực hiện tuyên truyền: Thực hiện trong Quý II năm 2021;  

2. Nội dung tuyên truyền  

Quý II năm 2021, diễn ra các ngày kỷ niệm sau: Kỷ niệm 56 năm Hàm 

Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2021); 46 năm Ngày giải phóng miền 
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Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 67 năm Ngày Chiến thắng 

Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925 - 21/6/2021); Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Quốc tế 

Lao động (1/5); Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); Ngày môi trường thế giới (5/6); 

Ngày gia đình Việt Nam (28/6); Lễ hội Du lịch Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa và 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đặc biệt trong quý II/2021 

diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ngày 23/5/2021). Hướng dẫn, thông tin, tuyên 

truyền định hướng kịp thời về nội dung triển khai cấp Căn cước công dân của lực 

lượng Công an trên địa bàn toàn huyện.  

3. Hình thức tuyên truyền  

- Thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin cổ động, Phòng 

truyền thống, sách báo, thư viện...  

- Thông tin, tuyên truyền bằng văn bản và trên trang thông tin điện tử, hệ 

thống truyền thanh của huyện, xã, thị trấn. 

- Tuyên truyền cổ động trực quan thông qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, 

pano, áp phích, cụm cổ động và treo cờ Tổ quốc.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho từng giai đoạn, chú trọng đẩy mạnh các 

hoạt động gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của đất nước, của Tỉnh, của 

Huyện và của địa phương. 

- Bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên 

truyền cổ động trực quan như dựng cụm pano cổ động, treo băng zon, viết khẩu 

hiệu tường, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và tọa đàm, gặp mặt nhân các 

ngày kỷ niệm, ngày lễ. 

- Mỗi xã, thị trấn dựng mới hoặc thay đổi nội dung, chỉnh trang tối thiểu 01 

cụm cổ động từ 18m
2 

trở lên; treo từ 04 đến 06 băng zon cho mỗi đợt tuyên truyền, 

đợt cao điểm Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ ngày 15/5 đến 23/5/2021) ở mỗi thôn, khu 

phố treo từ 03 đến 05 băng zon. Hướng dẫn cho nhân dân treo cờ cờ Tổ quốc trong 

thời gian các ngày Lễ, riêng đợt diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 treo cờ Tổ quốc từ ngày 

18/5 đến ngày 24/5/2021. Khuyến khích và hướng dẫn nhân dân, các khu dân cư 

treo dải cờ hoa, các dải đèn trang trí, nhưng phải đảm bảo mỹ quan không ảnh 

hưởng trật tự, an toàn giao thông.  
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- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn và ngay trong khuôn 

viên của từng gia đình và đặc biệt khu vực bầu cử.  

- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn treo khẩu hiệu 

tại cổng Công sở, treo cờ trong dịp các ngãy lễ, ngày kỷ niệm. 

2. Trung tâm Văn hóa TT,TT&DL 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng hình thức trực quan tại địa bàn trung 

tâm huyện theo vị trí đã được phân công vào từng đợt tuyên truyền. Chỉnh trang lại 

các cụm pano cổ động của đơn vị phụ trách, nội dung gắn với các nhiệm vụ trọng 

tâm, trọng điểm có tính lâu dài của đất nước, của Tỉnh, của Huyện. 

- Hướng dẫn chuyên môn các xã, thị trấn các hoạt động chuyên môn trong hình 

thức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và tuyên truyền trực quan. Hướng dẫn 

Đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường thời lượng phát thanh. 

- Xây dựng các chuyên trang, phóng sự về các nội dung tuyên truyền trọng tâm, 

trọng điểm, gương Người tốt, việc tốt.  

- Đưa tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động kỷ niệm ở huyện, ở các địa phương, 

đơn vị.  

3. Khẩu hiệu tuyên truyền trọng tâm (Nội dung khẩu hiệu về Cuộc Bầu cử 

đã gửi tại HD tuyên truyền Quý I/2021) 

Thực hiện theo Hướng dẫn số số1157/HD-SVHTTDL Thanh Hoá, ngày 

tháng 4 năm 2021 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Qúy II năm 

2021, cụ thể như sau:  

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 56 năm Hàm Rồng chiến thắng 

(3,4/4/1965- 3,4/4/2021)!  

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)! 

 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 

(07/5/1954 - 07/5/2021)!  

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2021)!  

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925-21/6/2021)! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021! 

 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!  

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng! 

 - Đảng bộ và nhân dân các dân tôc tỉnh Thanh Hóa quyết tâm thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025!  
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- Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa thi đua lập thành tích 

chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhỉệm kỳ 2021-2026! 

- Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Định quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025!  

- Đảng bộ và Nhân dân huyện Yên Định thi đua lập thành tích chào mừng 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026!  

 - Phát huy truyền thống, văn,hóa; lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các 

tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến 

năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại! 

 - Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị 

về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045! 

 - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

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

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, kỷ 

niệm trong Quý II năm 2021, UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.   

 
Nơi nhận: 

 - UBND các xã, thị trấn; 

- Các CQ, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c);  

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Trung tâm VHTT,TT&DL; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Lê Xuân Thành 
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