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' ,.-Can ei'r K hoach s 1 820/KH-UBND, ngãy 23/8/2019 cüa U' ban nhân dn 
t' ' Tây Ninh ye to chirc các hoat dng k nim "60 näm Chiên thäng Tua Hai" 
(26/01/1960 - 26/01/2019), Ban Tuyên giáo Tinh u' to chirc CuOc thi tim hiêu "60 iäm 
Chiên thäng Tua Hai" trên Internet và mng xâ hi, ci the nhu sau: 

I. MIJC BICH, YEU CAU 

- Tuyên truyn, khng djnh nghTa ljch sü to lan cüa Chin thng Tua Ha; sir 
länh dao  dung dan, sang suôt cUa Dãng Cong san Via Nam nói chung va Dâng bô tinh 
Tây Ninh nói riêng; giáo diic truyên thông each mang,  lông yêu nuac; khai dy chU 
nghia anh hung each mng, tinh than dai  doàn kêt, niêm tir hào và chi tr lirc, ti 
dan tc; cüng cô, bôi dàp niêm tin cüa Nhân dan vào sir nghip xây dmg và bão v TO 
quOc. 

- Ca ngcii tinh thn chin du anh dung, muu trI cUa quân giãi phong và Nhân dan 
Tây Ninh trong vn dirng sang tao  ngh thut kêt hp kMi nghia v chiên tranh dã ma 
man cho phong trào Dông khâi vu trang a Nam b, tao  nén buóc ngot quyêt djnh cho 
phong trão cách mang Tây Ninh nói chung và Nam B nói riêng; khàng djnh nhng 
thành tru to 1&n cüa Dàng bO,  quãn và Dan Tây Ninh dat duc sau 60 näm Chiên thäng 
Tua Hai; tn an cOng lao, dóng gop to lan cüa quân vã Dan ta trong Chiên thäng Tua Hai 
và trong cuc khang chiên chông M, ciru nixâc. 

- CuOc thi duçc th chi'rc trang trQng, tit kim, thit thirc, hieu qua và cn duqc 
tuyên truyên, quãng bá rng rai dê thu hut dông dão can b, dãng vien, chiên sT 1i4rc 
luqng vu trang, doàn vién, hOi  viên vâ Nhãn dan trong, ngoài tinh biêt, tham gia. 

II. NQI DUNG 

1. Chü d: TIm hiu "60 iäm Chin thng Tua Hai". 

2. B& ttrqng 
Can bO,  däng viên, cong ehirc, viên chic, ehin sT lirc luçing vu trang, doàn iên, 

hOi viên vã Nhân dan trong và ngoài tinh. 

Thành viên Ban T chuc, T6 Ni dung, T6 Thu k-K5 thut va cong chIrc, n ii 
lao dng cci quan Ban Tuyên giáo Tinh ui', Sâ Thông tin và Truyen thông không ducic 
tham giadigrthi. 

3. HInh thfrc, kinh phi Cuc tlii 
3.1. IIInh thtrc 
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Thi trc nghim hang tháng trên Internet và mmg xâ hOi,  thii gian: tr ngày 

26/10/20 19 - 26/01/2020. 

3.2. Kinh phI to chfrc 

- Ngn sách dã phan b näm 2019 và näin 2020 cho hot dng vn hoá, th thao và du Ijch. 

- Kinh phi vn dng xä h)i boa.. 

IV. TO CHUC TH1YC HIN 

1. Ban Tuyên giáo Tinh ur 

Là Co quan thumg ti-crc cüa Ban T chirc CuOc  thi; chU In, phi hçp vài CáC co quan 
lien quan thành 1p Ban To chirc, To Ni dung, To Thu k-K thut; xây dirng ké hoach, 
cau hOi thi, clap an câu hôi thi; dr tth kinh phi, thanh, quyêt toán kinh phi CuOc  thi; thng 
kêt và trao giãi CuOc thi. 

Chi dao,  theo dOi, nhc nhâ các co quan, dcm vi lien quan n banner Cuc thi trén 
các website, trang thông tin din ti, trang mng xà hOi  cUa tinh, gôm: Cong thông tin din 
tü cüa tinh Tây Ninh (http://www.tayninh.gov.vn); Báo Tây Ninh din ti:r 
(http://www.baotayninh.vn); Dài Phát thanh và Truyên hInh Tây Ninh 
(http://www.tayninhtv.vn); Trang thông tin din tt cüa các s&, ban, ngành, dja phuo'ng 
trong tinh; các trang Facebook: "Chüng tôi yêu Vit Nam", "Chüng tOi yêu biên giâi và 
bin, dào Vit Nam"... nhàm phát dOng,  tuyén truyên, thu hut dOng dão Nhân dan tham 
gia. 

Giao Phàng Tuyên 1ruyn - Báo chi - Xut bàn thuc Ban Tuyên giáo Tinh u chU 
ti-i phM hçrp các phàng lien quan thu)c Ban TuyCn giáo Tinh u, Si Thông tin và Truyên 
thông biên soin, ding tãi câu hói Cuc thi; tham mu... Liih dao  Ban Tuyên giáo Tinh u 
chi dao,  t chirc và tong két Cuc thi. 

2. S& Thông tin và Truyn thông 

- Xây drng website, giao din, banner Cuc thi... clap i.rng v mt ni dung, k9 thut 
phic vi vic tO chiirc CuOc thi theo hInh thirc träc nghim trên Internet và ming xä hi. 

- Tham muu U ban nhân dan tinh gn banner CuOc thi trén Cng thông tin din 
tr cUa tinh. 

- Cu thành viên tham gia Ban T chirc, T Thu k - K5 thu.t cUa CuQc thi. 

- Phi hcip Ban Tuyên giao Tinh u tng hp, cung Cap chInh xác kát qua. thi 
hang tháng. 

3. S& Van hoá - Th thao và Du ljch 

- Phi hçip Ban Tuyën giáo Tinh u xây dimg -dir toán kinh phi t chirc CuQc thi 
trinh UBND tinh quyêt djnh; huâng dan, h trq Ban Tuyên giáo Tinh u thcrc hin các thu 
tcic thanh, quyet toán kinh phi CuQc thi theo quy dinh. 

- Chi dao,  huàng dn Trung tam Van hóa - Ngh thuQ.t tinh, các phOng van hóa - 
thông tin huyn, thành phô lông ghép gii thiu ye CuOc thi trong các hoat dng tuyên 
truyên, k nim 60 näm Chiën thang Tua Hai tren các phuong tin ti-crc quan, các hoat 
dng van hóa - ngh thut, the thao cüa tinh. 

- Cir thành vien tham gia Ban To chuc Cuic th. 
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4. Ban tuyên giáo huyi u5, thànii u5r; tuyên giáo (tuyên hun) dãng u5' trivc 

thuc Tmnh n; Mt trn To qu& Vit Nam tinh, các to chirc chInh trl - xä hi cp 
tinh 

- Phát dng rng räi Cutc thi v dja phucmg, don vi minh; tuyen truyn, vn dng 
can bO, dãng viên, doàn vien, hi vien, chiên si 1irc luvng vu trang và Nh.n dan tIch cJrc 
tham gia. 

- Tong hcip két qua thani gia CuOc thi hang tháng trên dja bàn, ngành phii 
trách, báo cáo Ban Tuyên giáo Tinh u näm. 

5. Báo Tây Ninh, Dài Phát thanh và Truyn hmnh Tây Ninh 
- Ci:r thàrih viên tham gia Ban To chtrc Cuc thi. 
- Däng tái kê hoach, the l, gn banner CuOc thi trên website cüa &m vj; tu'ên 

truyên, thra tin ye vic phát dng, din biên và két qua Cuc thi. 
Trên day là Kê hoch to chirc Cuôc thi tim hiêu "60 näm Chiên thäng Tua Hai" 

trên Internet và mang xà hOi, d nghj các ci quan, don vj sam triên khai, tO chirc hçrc 
hin tot. 

Nai nhân: 
- Ban Tuyên giáo Trung umg (b/c), 
- Viii Tuyën truyn (BTG.TW), 
- Ccx quan Thuing lrirc BTG.TW khu vrc phIa Nam (b/c). 
- TTFU (b/c), 
- U' ban Nhân dan tinE, 
- Các Sà: Thong tin và Truyen thong, Van hoá-The 
thao và Du ljch, 
- U' ban MTI'Q va cãc t chüc chmnh trj-xã hi tinh, 
- Báo Thy Ninh, 
- Dài Phat thanh va Truyn hInh Tây Ninh, 
- Ban tuyen giáo các huyen, thânh u, 
- Ban tuyen giáo (tuyên hun) các dãng u trirc thuc 
Tinh us', 

- Các phOng chuyên mon thuQc BTGTU, 
- Liru Ban Tuyên giáo Tinh 
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