UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1238
/UBND-VHTT
V/v tuyên truyền kỷ niệm 76 năm
Ngày Cách mạng tháng Tám và
Ngày Quốc khánh mùng 2/9

Tam Điệp, ngày 06tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;
- UBND các phường, xã.
Thực hiện Kế hoạch số 1014/KH-SVHTT ngày 3/8/2021 của Sở Văn hóa
và Thể thao về tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành
công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), UBND thành phố Tam Điệp yêu cầu:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Hướng dẫn các các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND các
phường, xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp kỷ niệm 76 năm Cách
mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng
hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021).
- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, ngăn ngừa, xử lý kịp thời
các hành vi vi phạm. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao.
- Kiểm tra việc thực hiện tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố.
2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố,
- Kiểm tra, rà soát, làm mới và sửa chữa, thay mới nội dung các panô,
băng zôn, áp phích, phướn, khẩu hiệu, cổng chào, đèn trang trí, màn hình
LED… tuyên truyền kỷ 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và
Quốc khánh 2/9 phù hợp với tình hình thực tiễn tại trụ sở cơ quan, khu trung tâm
thành phố và các khu vực giao phụ trách.
- Tăng cường tuyên truyền, đưa tin kịp thời các hoạt động chào mừng kỷ
niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
3. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn thành phố, chỉnh trang trụ sở cơ quan, treo khẩu hiệu tuyên
truyền, treo cờ Tổ quốc trong các ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành

công (thời gian từ ngày 17/8 - 20/8/2021) và Quốc khánh 2/9 (từ ngày 31/8 3/9/2021).
4. UBND các phường, xã
- Kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ những băng rôn có nội dung không còn phù hợp,
chăng treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng
Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN
Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021). Tập trung tuyên truyền tại khu vực trung tâm
phường, xã và các trục đường chính, các khu vực tập trung đông dân cư, các khu
nhà văn hóa thôn, tổ dân phố…
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Vận động nhân dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn treo
cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công
(từ ngày 17/8 - 20/8/2021) và Quốc khánh 2/9 (từ ngày 31/8 - 3/9/2021)
* Thời gian tuyên truyền:
Công tác tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành
công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam
(2/9/1945 - 2/9/2021) từ ngày 16/8/2021 đến ngày 3/9/2021.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả thực
hiện về UBND thành phố (Qua Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố) trước
ngày 5/9/2021.
(Gửi kèm Công văn này nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền và Đề cương
tuyên truyền)./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành uỷ;
- Ban Tuyên giáo Thành uỷ;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Như trên;
- Lưu: VT.
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KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 76 NĂM
CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19/8/1945 – 19/8/2021) VÀ QUỐC KHÁNH
(02/9/1945 – 02/9/2021)
(Kèm theo Công văn sô /UBND-VHTT ngày /8/2021 của UBND thành phố)

- Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành
công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021)!
- Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 muôn năm!
- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng
và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!
- 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!
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