UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:554/UBND-VHTT
V/v tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ
niệm Ngày giải phóng miền Nam (30/4)
và Ngày Quốc tế Lao động (01/5)

Tam Điệp, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã.
Thực hiện văn bản số 231/UBND-VP6 ngày 14/4/2024 của UBND tỉnh Ninh
Bình về việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam
(30/4) và Quốc tế Lao động (1/5); Kế hoạch số 618/KH-SVHTT ngày 19/4/2022
của Sở Văn hoá và Thể thao; Hướng dẫn số 28-HD/TU ngày 15/4/2022 của Thành
ủy Tam Điệp hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:
1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND
các phường, xã tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày Giải
phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; ngày Quốc tế Lao động 01/5, gắn với kỷ
niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 200 năm danh xưng
Ninh Bình (1822-2022) và 30 năm tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022). Chỉ đạo cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình hăng hái thi
đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời, thực hiện nghiêm các
chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin, chỉ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động
trực quan, tổng hợp kết quả báo cáo UBND thành phố.
3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố rà soát, làm mới
nội dung các pa nô, băng rôn, phướn, khẩu hiệu tuyên truyền. Tập trung tuyên
truyền, cổ động trực quan tại khu trung tâm thành phố, tổ chức và hường dẫn các
cơ quan, đơn vị, phường, xã tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tăng cường
các tin bài, thời lượng phát sóng trên hệ thống đài truyền thanh.
4. Công an thành phố, chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật
tự trên địa bàn thành phố, xây dựng các phương án, biện pháp về tổ chức, điều tiết
giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
5. UBND các phường, xã tích cực triển khai tổ chức tuyên truyền, cổ động trực
quan tại trụ sở cơ quan, khu trung tâm, nơi tập trung đông dân cư, hệ thống các nhà
văn hóa bằng hình thức: treo cờ, khẩu hiệu, băng rôn, tuyên truyền trên hệ thống đài
truyền thanh, tổ chức các hoạt động văn nghệ, giải thể thao, giao lưu nghệ thuật.
Hướng dẫn, vận động Nhân dân treo cờ từ ngày 28/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022.

6. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tích cực chỉnh trang trụ sở
cơ quan, treo khẩu hiệu; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn, băng rôn tại cổng trụ
sở hoặc tại những vị trí trang trọng trước cơ quan với nội dung phù hợp. Đồng thời,
thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện hiệu quả
các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
(Gửi kèm nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền và Đề cương tuyên truyền Kỷ
niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2022) của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình).
UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học,
UBND các phường, xã nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực Thành ủy;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Đình Chiến

NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
(Kèm theo văn bản số

/UBND-VHTT ngày

/4/2022 của UBND thành phố)

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)!
- Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất đất
nước và khát vọng hòa bình!
- Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và
Ngày Quốc tế lao động (1/5) bất diệt!
- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng
bộ công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
- 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!

