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BANG CONG SAN VI1JT NAM 

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 4 näm 2022 
S 24-KHfBDVTU 

KE HOACH 
To chfrc Cuc thi ãnh, video clip tuyên truyên 

các hoit dng vói nhân dan & co' s& 

Th%rc hin D an s 02-DA/TU ngày 23/5/202 1 cüa Ban Thumg vçt Tinhüy ye 

tiêp 4ic ddi mài n5i dung, phztcmg thc hogt dng cia Mt trn Td quóc Va ca'c to 

chik chInh tr/ - xâ h7i; can cir Huthig dn s 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 cüa 
Ban Dan van  Tinh üy v vic vn d5ng dáng viên, can b5, cong chic, viên cht'c, 
chié'n s9 ly'c lztg vu trang, can bç5 Mt tnç2n TO quO'c và các td chz'c chInh trj - xd 
hôi cá'p tin/i, c4v huyn, câ xâ tham gia các hogt d5ng vái nhán dan tgi cci sO'. Ban 
Dan van  Tinh üy xây dung K hoach t chrc Cuc thi ânh, video clip tuyên truyn 
các hott dng vád nhân dan i cci s& nhu sau: 

I. MJC IMCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Tuyên truyn các hot dng vói nhân d co si theo D an s 02-DAITU 
cüa Ban Thuthig vçr Tinh üy và Hung dn s 02-HD/BDVTU cüa Ban Dan van 

Tinhüy, gn vth tip tçic dy mnh tuyên truyn cong tác dan van cüa Dâng, Phong 
trào thi dna "Dan van  khéo". Lan tôa nhftng hInh ânh n tuçmg, gân gui giüa can 
b, dàng viên vth nhân dan; c v, dng viên, khuyn khIch can b, dâng viên, 
chin s 1ixc luçmg vu trang, can b Mt tran  T quc và các th chirc chinh trj - xã 
hi trong tinE (sau day viê't tat là can b(5, dáng viên) tIch crc tham gia các hoit 
dng vói nhân dan tai  co s. 

- Tang cuô'ng mi quan h mat  thi&, gn bó giüa can b, dáng viên vói nhn dan; 
d.y mnh thirc hin các nghi. quyt, chuang trInh, d an và nhim vii chInh trj trong 
Chuo'ng trinh hnh dng cüa Ban Chp hành Dâng b tinh thyc hin Ngh quyt f)ai 
hi di biu Dang b tinh Tuyên Quang ln thir XVII, nhim k 2020-2025. 

- Thông qua cuc thi giüp cho di ngü can b, dâng viên thm nhu.n sâu sc 
hon quan dim cüa Dãng, tir tu&ng cüa Chü tjch H ChI Mirth v cOng tác dan van 
và thrc hành "Dan van  khéo"; chia sé, dng cam, c vu và dng viên, khuyn 
kliich nhân dan phát buy tinE thn trách nhim, thüc t lrc, t%r cuông, dng 
thuan và tIch ci.1c tham gia th%rc hin chü truong, duthig 1i cüa Dáng, chInh sách, 
pháp luat  cüa nhà nixc, các nhim vçr chInh tri cüa dja phuong, các cuc van 
dng, phong trào thi dna yêu nuâc, nhm gop phn phat trin kinh t - xâ hi, dam 
bão quôc phông - an ninh, xây drng nông thOn mâi, giãm nghèo bn vtrng... 
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2. Yêu câu 

- Cuc thi duçc trin khai, t chüc sâu rng trong toàn tinh. 

- Ni dung, hinh thüc cuc thi dxçyc da dng boa và c11 th theo ttrng giai doan, 
dam bào tInh thirc tê, phân ánh duçic cong tác dan van, "Dan vn khéo" trong thrc 
hien E)ê in s 02-DAITU cña Ban Thuông vi Tinh üy và các hot dng vâi nhân 
dan i co s& theo Hurng dn sé, 02-1-IDTBDVTIJ cüa Ban Dan vn Tinhüy. 

- Cuc thi duçc t chirc dam bão nghiêm tüc, thit thrc, dánh giá cong bang, 
khách quan. 

II. THI GL&N TO C1115'C CUQC Till 

Cuôc thi duçic t chüc hr näm 2022 dn näm 2025, chia thành 2 giai dotn: 

1. Giai doin 1 - Tu' tháng 5 näm 2022 dn tháng 6 nám 2023: T chüc Cuc 
thi anh "Nhfrng hlnh ãnh tn tu'ng cüa can b3, dãng viên tham gia các hoçzt d3ng 
vol nhân dan tai cc s4": 

- Thôi gian phát dng cuc thi: Tháng 5 nàm 2022. 

- Thôi gian nhn ãnh: Triiâc ngày 3 0/3/2023. 

- Thôi gian dàng tãi: Däng trén Fanpage DAN V4LN TUYEN QUANG: Tr 
ngày 0 1/4/2023 dn ngày 3 0/5/2023. 

- Thôi gian châm và tng kt trao giãi: Dir kin vào djp so kt D an s 02-
DA/TU ngày 23/5/2021 cüa Ban Thu&ng vii Tirihüy. 

2. Giai don 2 - Tir tháng 6 11am 2023 dn tháng 6 nám 2025: To chirc thi 
video clip tuyên truyn v các hoat dng vi nhân dan tai Co s& (co van ban hu'âng 
d0n tgi thai diê'm triê'n khai). 

- Thôi gian chm và ting kt trao giãi: CAn ct'r vào diu kin thirc th, Ban T 
chirc cuc thi s tng kt trao giãi vào djp tng kt D an s 02-DA/TU ngày 
23/5/2021 cüa Ban Thuông vil Tinh üy hoc hi ngh tong két cong tác dan In. 

III. nOi TU'ç%NG, NQI DUNG, CACH TH1C THAM D 

1. Di ttrqng tham dr: Là các chi b, dàng b co sâ; các chi b tr'çrc thuc 
Dàng üy co s&; chi doàn, chi hi, ban cong tác mt trân thôn, t dan ph; phông, 
ban, khoa, t, di san xut, câu lac b, hi, nhóm ... và các Ca nhân thuc các tp 
th nêu trén. 

2. Ni dung, each thfrc tham dir: Ban To chrc Cuc thi s ban hành Th 1 
theo ni dung chü d thi cüa hrng giai don. 

IV. KINH PHI, CO CAU GIAI THThNG CUQC Till 

1. V kinh phi: Si:r dmg hr nguôn ngân sách Nlhà nithc cap. 
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2. Co cu giãi thir&ng: Ban To chüc Cuc thi cp tinh trao chirng nhn và tiên 
thu&ng cho tp th& cá nhn doat giái chung cuc (chi tilt du'çic neu trong ThI li). 

V. TO CH1'C THTC HIN 

1. Ban Dan van Tinh üy 

- Trin khai K hoch t chirc cuc thi trong toàn tinh. 

- Thành 1p Ban T chirc, Ban Giám khâo Cuc thi cp tinh; chi do, hithng 
dn ban hânh Th 1 cuc thi theo ni dung chü d cüa t1mg giai don. Trong do, 
nãm 2022 ban hành Th l Cuc thi nh "Nhü7lg hlnh ãnh In twing cña can b, 
thing viên tham gia cdc hort d(3ng vó'i nhân dan 4ü co' so". 

- Phi hcip clii dao,  don dc ban dan 4n các huyn üy, thành üy, b phn 
tham mini cong tác dn 4n các dâng üy tri1c thuc Tinhüy trin khai và tham gia 
cuôc thi theo K hoach. 

- Giao Phông EDoàn th và các Hi - Ban Dan 4n Tinh üy tham mini các ni 
dung lien quan d to chirc thành cong cuc thi; theo dôi, don dc vic trin khai tO 
chüc thirc hin a các dja phuo'ng, dcin vj; djnh kr báo cáo tin d vâi Ban T 
chirc cuôc thi. 

2. D nghj Ban Tuyên giáo Tinh üy 

Ph& hcip djnh huthig tuyên truyn v cuc thi, dua ni dung Th l Cuc thi 
vào ni dung tuyên truyn trong Ban tin Thông báo ni b d trin khai dn các 
chi b, dáng b ca sa; can b, dâng viên, nhân dan. 

3. D nghj Mt trn To quôc và các to chfrc chInh tr - xã hi tinh 

PMi hgp tuyên truyn sâu rng cuc thi trong h thng m.t tran và các cp 
doàn, hi (qua van ban chi dgo, hu'ó'ng dJn, irang thông tin, ban tin, kênh truye'n 
thOng, rn.gng xä hi ...). V.n dng can b, doàn viên, hi viên và nhân dan tham 
gia bInh ch9n và chia sé nhffiig hInh ánh n tuçmg, video clip v hoat dng vói 
nhân dan a co sa trên Facebook theo quy djnh cüa Th l cuc thi. 

4. JJ nghj Báo Tuyên Quang, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh 

Quan tam tuyên truyn v cuc thi gn vói tip tçic dy mnh tuyên truyn v 
cong tác dan van, phong trào thi dua "Dan 4n khéo"; vic thirc hin D an s 02-
DA/TU ngày 23/5/202 1 cUa Ban Thu&ng v Tinh üy ve tiê'p tiic dli mO'i ni dung, 
phu'ang thic hogt dng cia Mt trn TI quo'c và các tl chc chInh trj - xd hi; 
Hu&ng dn s 02-}-ID/BDVTU ngày 10/9/2021 cüa Ban Dan 4n TinE üy v vic 
v2n dng dáng viên, can bç5, cong chic, viên chic, chié'n s9 ly'c lztng vu trang, 
can b(5 Mt trn TO quOc và các tI chz2'c chInh trj - xd h(5i c4o  tInh, cIp huyn, cá'p 
xâ tham gia cOc ho cit dç5ng vó'i n/iOn dOn tgi cci th. 



K/T TRUONG BAN 
PHO TRU'ONG BAN 

Viro'ng Thüy Hang 
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5. Be nghj các huyn üy, thành üy, dãng üy triyc thuc Tinh üy 

Clii do, trin khai t chüc t& cuc thi & dja phucing, dan vj; clii do dy mtnh 
cong tác tuyên truyn v cuc thi gn vói tuyên truyn cong tác dan 4n, "Dan 4n 
khéo" trong thc hin D an s 02-DATU ngày 23/5/202 1 cüa Ban Thu&ng vi Tinh 
üy và Hu&ng dn s 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 cüa Ban Dan vn Tinh üy. 

6. Ban dan 4n các huyn üy, thành üy; b phn tham miru cong tác dan 
vn các dãng üy trirc thuc Tinh ñy 

- Tham muu vói cp Uy clii do trin khai cuc thi; phi hçp tuyên truyn Th 
l, ni dung cuc thi dn 100% các chi b, dáng b cci quan, dan vj, can b, dâng 
viên và nhân dan; hithng dn tham gia bInh ch9n và chia sé hInh ânh n ttrgng, 
video clip v hoat dng v&i nhãn dan a cci sâ trên mng xã hi Facebook dam bâo 
quy djnh cüa Th 1 cuc thi. 

- Tham muii thành 1p Hi dng xét ch9n cp huyn, tiên hành la ch911 
nhthg hInh ành n tuçmg, video clip v hott dng v&i nhân dan a cci s& dam bâo 
cht lucmg, quy djnh cüa Th 1, gui v Ban t chüc Cuc thi (qua Ban Dan van 
Tinh I'iy) d tham gia cuc thi cp tinh; khuyn khIch các dja phucing, dan vj t 
chüc thi d.p huyn. 

Trên day là K hoch th cht'rc Cuc thi ánh, video clip tuyên truyên các hott 
dng vó'i nhân dan r c s&. Chi ti& d ngh trao di v&i Phông EDoàn th va các 
Hi, Ban Dan vn Tinh üy qua so din thoai: 0207.3820.227, ho.c qua da clii e-mail: 
bandanvantqgrnail.com.  

Ncii nhthi: 
- Ban Dan vn Trung uong Dá.ng (B/c), 
- ThuOng trrc Tinh iiy (B/c), 
- Các Vi, Tp chI Dan 4n - Ban DV Trung uong, 
Van phông ban DV Trung uang, 
- Các ban Dãng, Van phông TinhUy, 
- Uy ban Mt trn To quoc, các to chóc CT-XH tirth, 
- Si Thông tin và Truyên thông, 
- Báo Tuyên Quang, Dài Phát thanh và truyên hInh tinh, 
- Các huyn üy, thãnh üy, dàng üy trrc thuc Tinhüy, 
- Lãnh do Ban Dan vn Tinh üy, 
- Ban dan vn các huyn üy, thành ñy; b phn tham 
muu cong tác dan vn các dang üy tri,rc thuc Tinhüy, 
- Các phông chuyên mon BDVTU, 
- Luu BDVTU; Ho so cuôc thi. 
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