TỈNH ỦY NGHỆ AN
*
Số 224-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nghệ An, ngày 30 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH
tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020
----Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi
mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng đón
nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Nghị
định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ
chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng,
danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm
2020 như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng
của dân tộc và quê hương xứ Nghệ; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu
nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm
tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin
của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. 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 đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh quyết tâm,
nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, phấn đấu thực hiện
thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XII của Đảng.
3. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cán
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, gắn với triển khai
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối
ngoại, xây dựng Đảng ở các đơn vị, địa phương năm 2020.
4. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, thiết
thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, với quy mô, hình thức phù hợp, bảo đảm
các quy định hiện hành; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào
mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2
II- NỘI DUNG KỶ NIỆM

1. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(3/2/1930-3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý: Thực hiện theo Kế hoạch số
221-KH/TU, ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)
2.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền
kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo
Trung ương.
2.2. Các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy và các hoạt động theo kế hoạch của đơn vị, địa phương.
3. Kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020)
3.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền
kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An .
3.2. UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990
năm danh xưng Nghệ An.
3.3. Các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo kế
hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
4. Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975 - 30/4/2020)
4.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền
kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo sự chỉ
đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.
4.2. Văn phòng Tỉnh ủy mời các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh,
trưởng các đoàn thể cấp tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử
quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) và Nghĩa trang Liệt sỹ (thành phố Vinh).
4.3. Các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy và các hoạt động theo kế hoạch của đơn vị, địa phương.
5. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2020) và Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020
5.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền
kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen toàn
quốc năm 2020.
5.2. UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130
năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020.
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5.3. Các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo kế
hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy.
6. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh
(15/7/1910 - 15/7/2020)
6.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền
kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh; chủ trì, phối hợp
UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch tổ chức các hoạt
động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh.
6.2. Các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo kế
hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy.
7. Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 118 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê
Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2020)
7.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền
kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 118 năm ngày sinh Tổng Bí thư
Lê Hồng Phong.
7.2. Văn phòng Tỉnh ủy mời các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh,
trưởng các đoàn thể cấp tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử
quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn); Nghĩa trang Liệt sỹ (thành phố
Vinh), Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh và khu tưởng niệm đồng chí Tổng
Bí thư Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên).
7.3. Các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy và các hoạt động theo kế hoạch của đơn vị, địa phương.
8. Kỷ niệm 90 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020)
8.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền
kỷ niệm 90 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh; chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh
tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày Xô
viết Nghệ Tĩnh.
8.2. Các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy.
9. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai
(30/9/1910 - 30/9/2020)
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9.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền
kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; chủ trì, phối
hợp UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch tổ chức các hoạt
động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.
9.2. Các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo kế
hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy.
10. Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
(22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989 - 22/12/2020)
10.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên
truyền kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31
năm ngày hội Quốc phòng toàn dân theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo
Trung ương.
10.2. Các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn của
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các hoạt động theo kế hoạch của đơn vị, địa
phương.
11. Kỷ niệm ngày thành lập các đơn vị, địa phương; ngày truyền
thống các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; ngày sinh của
danh nhân, nhân vật lịch sử
11.1. Năm tròn (năm kỷ niệm có số cuối cùng là 0)
- Các đơn vị, địa phương báo cáo xin chủ trương của cấp có thẩm
quyền trước khi tổ chức kỷ niệm; tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo đúng
Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về
tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng,
danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài và Quy
định số 1463-QĐ/TU, ngày 04/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ
chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà
nước và các hình thức khen thưởng cao ở Nghệ An.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ
chức kỷ niệm theo đúng quy định.
11.2. Năm lẻ (năm kỷ niệm có số cuối cùng từ 1-9)
- Không tổ chức lễ kỷ niệm, tùy điều kiện cụ thể để tổ chức các hình
thức kỷ niệm khác phù hợp, như: Tọa đàm khoa học, gặp mặt truyền thống và
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ
động trực quan, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các ấn phẩm tuyên truyền khác.
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12. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế
Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), 202
năm ngày sinh Các Mác (5/5/1818 - 5/5/2020), 200 năm ngày sinh Ph.Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2020), Ngày Quốc tế lao động, Ngày Quốc tế phụ
nữ, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Ngày Quốc tế người cao tuổi, Ngày môi trường
thế giới...: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền
theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền
kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan biên soạn tài liệu tuyên truyền đối với từng sự kiện.
2. UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo quy
định hiện hành.
3. Huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
và đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền kỷ
niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 gắn với
các sự kiện và hoạt động lớn của đơn vị, địa phương; phát động và tổ chức
các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày
lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng năm 2020.
4. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ trong kế hoạch của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy chủ động tham mưu ban hành kế hoạch cụ thể để triển
khai thực hiện.
5. Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động kỷ niệm trong năm theo đúng kế
hoạch đề ra.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),
- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh,
- Huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh,
- Thành viên BCĐ kỷ niệm NLL cấp tỉnh,
- Sở Văn hóa và Thể thao,
- Các ban, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Chánh, Phó Chánh VPTU,
- Chuyên viên phòng Tổng hợp,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Xuân Sơn

