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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền tháng 8 năm 2021 

-------- 

 

TT Nội dung tuyên truyền 

Đối tượng 

tuyên 

truyền 

Cách thức 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối 

hợp 

Ghi 

chú 

1 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) 

Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên 

nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của 

cách mạng tháng Tám năm 1945; khảng 

định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của 

cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự 

vận dụng sáng tạo những bài học kinh 

nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự 

nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất 

Cán bộ, 

đảng viên 

và nhân 

dân 

- Cổng thông tin điện tử. 

- Đài truyền thanh. 

- Sinh hoạt chi bộ, 

giao ban các đoàn thể. 

 

 

10/8 - 4/9 

Tuyên giáo 

Đảng ủy; 

Cán bộ 

phụ trách 

Đài truyền 

thanh; 

MTTQ, 

các đoàn 

thể; các chi 

bộ trực 

thuộc 

  



TT Nội dung tuyên truyền 

Đối tượng 

tuyên 

truyền 

Cách thức 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối 

hợp 

Ghi 

chú 

là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội 

nhập quốc tế.     

2 Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày 

truyền thống Công an nhân dân Việt 

Nam (19/8) 

Tuyên truyền đến nhân dân ý nghĩa của 

việc xác định Ngày truyền thống Công an 

nhân dân Việt Nam, quá trình phát triển và 

những chiến công của lực lượng Công an 

nhân dân trong suốt 76 năm qua. 

 

Cán bộ, 

đảng viên 

và nhân 

dân 

- Cổng thông tin điện tử. 

- Đài truyền thanh. 

- Sinh hoạt chi bộ, 

giao ban các đoàn thể. 

10/8 - 21/8 Tuyên giáo 

Đảng ủy; 

Cán bộ 

phụ trách 

Đài truyền 

thanh; 

MTTQ, 

các đoàn 

thể; các chi 

bộ trực 

thuộc 

  

3 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày 

sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

(25/8/1911 - 25/8/2021) 

Tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn 

của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với 

cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò 

lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng 

chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu 

trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự 

do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất 

Cán bộ, 

đảng viên, 

đoàn viên 

và nhân 

dân 

- Cổng thông tin điện tử. 

- Đài truyền thanh. 

- Sinh hoạt chi bộ, 

giao ban các đoàn thể. 

15/8 - 28/8 

 

Tuyên giáo 

Đảng ủy; 

Cán bộ 

phụ trách 

Đài truyền 

thanh; 

MTTQ, 

các đoàn 

thể; các chi 

bộ trực 

thuộc 

  



TT Nội dung tuyên truyền 

Đối tượng 

tuyên 

truyền 

Cách thức 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối 

hợp 

Ghi 

chú 

nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; qua đó 

củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối 

với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng 

khởi xướng và lãnh đạo. 

 

4 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày 

sinh đồng chí Lê Quang Đạo Chủ tịch 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021) 

Tuyên truyền tôn vinh và tri ân những 

công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê 

Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng 

của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò 

lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các 

đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà 

nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng 

và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp 

đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, 

hòa bình, thống nhất Tổ quốc; qua đó củng 

cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với 

Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa 

và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Cán bộ, 

đảng viên 

và nhân 

dân 

- Cổng thông tin điện tử. 

- Đài truyền thanh. 

- Sinh hoạt chi bộ, 

giao ban các đoàn thể. 

4/8 - 10/8 Tuyên giáo 

Đảng ủy; 

Cán bộ 

phụ trách 

Đài truyền 

thanh; 

MTTQ, 

các đoàn 

thể; các chi 

bộ trực 

thuộc 

  



TT Nội dung tuyên truyền 

Đối tượng 

tuyên 

truyền 

Cách thức 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối 

hợp 

Ghi 

chú 

5 Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch 

bệnh Covid - 19. 

Tiếp tục triển khai quyết liệt các nội dung 

tại Chỉ thị số 17/CT-UBND  của Tành phố; 

Thông báo kết luận số 428-TB/TU ngày 

27/7/2021 của Thành ủy ; Chỉ thị số 06-

CT/QU ngày 28/7/2021 của Quận ủy. 

Tuyên truyền thực hiện tốt nội dung thông 

điệp 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch.  

 

Cán bộ, 

đảng viên 

và nhân 

dân 

- Cổng thông tin điện tử. 

- Đài truyền thanh. 

- Sinh hoạt chi bộ, 

giao ban các đoàn thể. 

4/8 - 30/8 Tuyên giáo 

Đảng ủy; 

Cán bộ 

phụ trách 

Đài truyền 

thanh; 

MTTQ, 

các đoàn 

thể; các chi 

bộ trực 

thuộc 

  

6 Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 chương 

trình công tác toàn khóa của Thành ủy, 

09 Kế hoạch của Quận ủy thực hiện 10 

Chương trình công tác của Thành ủy, 03 

Chương trình công tác toàn khóa của 

Quận ủy giai đoạn 2020-2025 và kế 

hoạch thực hiện các chương trình năm 

2021.  

 

Cán bộ, 

đảng viên 

và nhân 

dân 

- Cổng thông tin điện tử. 

- Đài truyền thanh. 

- Sinh hoạt chi bộ, 

giao ban các đoàn 

4/8 - 30/8 Tuyên giáo 

Đảng ủy; 

Cán bộ 

phụ trách 

Đài truyền 

thanh; 

MTTQ, 

các đoàn 

thể; các chi 

bộ trực 

thuộc 

  

7 Tuyên truyền, triển khai học tập chuyên 

đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của 

Cán bộ, 

đảng viên 

- Cổng thông tin điện tử. 5/8 - 30/8 Tuyên giáo 

Đảng ủy; 
  



TT Nội dung tuyên truyền 

Đối tượng 

tuyên 

truyền 

Cách thức 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đảng - chuyên đề 2021: “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.  

 

và nhân 

dân 

- Đài truyền thanh. 

- Sinh hoạt chi bộ giao 

ban các đoàn thể 

 Cán bộ 

phụ trách 

Đài truyền 

thanh; 

MTTQ, 

các đoàn 

thể; các chi 

bộ trực 

thuộc 

8 Tiếp tục tuyên truyền thực hiện chủ đề 

công tác năm 2021 của Thành phố: "Kỷ 

cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, 

phát triển" và chủ đề công tác năm 2021 của 

Quận: "Năm dân vận khéo, trọng tâm công 

tác giải phóng mặt bằng". 

 

Cán bộ, 

đảng viên 

và nhân 

dân 

- Cổng thông tin điện tử. 

- Đài truyền thanh. 

- Sinh hoạt chi bộ giao 

ban các đoàn thể 

5/8 - 30/8 Tuyên giáo 

Đảng ủy; 

Cán bộ 

phụ trách 

Đài truyền 

thanh; 

MTTQ, 

các đoàn 

thể; các chi 

bộ trực 

thuộc 

  

9 Tuyên truyền công tác chuẩn bị tốt các 

biện pháp phòng, chống bão lụt, thiên tai 

trong mùa mưa bão năm 2021.  

Cán bộ, 

đảng viên 

và nhân 

dân 

- Cổng thông tin điện tử. 

- Đài truyền thanh. 

- Sinh hoạt chi bộ giao 

4/8 - 30/8 Tuyên giáo 

Đảng ủy; 

Cán bộ 

phụ trách 

  



TT Nội dung tuyên truyền 

Đối tượng 

tuyên 

truyền 

Cách thức 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối 

hợp 

Ghi 

chú 

ban các đoàn thể Đài truyền 

thanh; 

MTTQ, 

các đoàn 

thể; các chi 

bộ trực 

thuộc 

10 MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN   

4/8/2021 

đến 

4/9/2021 

 

UBND 

phường 

 

 

 

 Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (2/9/1945 - 2/9/2021) ! 

Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 

(19/8/1945 - 19/8/2021) ! 

Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

(25/8/1911)  

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, vị Đại tướng 

đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam! 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, 

Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh! 

Ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ 



TT Nội dung tuyên truyền 

Đối tượng 

tuyên 

truyền 

Cách thức 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Nguyên Giáp (25/8/1911  

11 MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 

- 19 

 

4/8/2021 

đến 

4/9/2021 

 

UBND 

phường 

  

 Tuổi trẻ Long Biên chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, xung kích, trách 

nhiệm, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng ! 

Nhân dân quận Long Biên chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp Covid-19 bảo vệ cuộc sống cộng đồng ! 

Đảng ủy đề nghị UBND, MTTQ, Các đoàn thể chính trị xã hội phường, các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả./. 

Nơi nhận:               
- BTG QU,  (để b/c) 

- UBND, MTTQ, các đoàn thể phường,   

- Các chi bộ trực thuộc phường,                   (để t/h)   

- Lưu VPĐU.   

 

 


