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KE HOACH 
Tuyên truyên v K)' hQp thfr Chin 

cüa HBND huyn khóa XI, nhim k)' 2016 - 2021 

D tang cuô'ng cong tác thông tin, tuyên truyn v hoat dng cüa HDND 
huyn khóa XI, nhim kS'  2016 — 2021, Thithng tri,rc I-IDND huyn xây dirng kê 
hoach tuyên truyên ye KS'  h9p thu Chin HIDND huyn nhu sau: 

A. MUC BICH, YEU CAU: 

1. Miic dich: 

- Tao không khI trang tr9ng cüa K5' h9p thi Chin HDND huyn, nâng cao 
trách nhim cüa dai  biêu HDND huyn và cüa c1r tn dôi vth các hoat dng cüa K5' 
hp HDND huyn nhäm gop phân nâng cao chat lugng, hiu qua cüa K5' h9p thir 
ChIn HDND huyn. 

- Phãn ánh, cung cp các thông tin trrnyc, trong và sau K5' h9p thir Chin 
HDND huyên den cü tn, nhân dan huyn nba biêt, theo dôi, giám sat. Dông thai 
tuyên truyên, 4n dng nhân dan, cir tn tIch circ thrc hin và giám sat vic thrc 
hin các nghj quyêt cüa HDND huyn. 

- Giiip dai  biu HDND huyn có them thông tin d quyt dnh các ni dung 
trInh tai  K5' h9p thur Chin HUND huyn. 

2. Yen cu: các ci quan có lien quan có trách nhim xây dirng k hoach và 
phôi hçip vii Van phông HDND và UBND huyn triên khai thirc hin Kê hoach 
tuyên truyên ye KS'  h9p thur Chin HDNID huyn khóa XI, nhim k5' 2016-2021 dat 
kêt qua tot. 

B. NOI DUNG TUYEN TRUYEN: 

1. Bài Truyên thanh — Truyn hInh huyn: 

1.1. Các hoat dOng tuyên truyn trrnc thri gian din ra KS'  hop thu Chin 
HDND huyên: 

- Ci:r phóng viên dir và dua tin v các Phiên h9p Thu?rng trirc HDND huyn 
quyêt djnh triu tp và kiêm tra don dôc cOng tác chuân bj k5' hçp, 7 Hi nghj tiep 
xüc cur tn trrnc kS'  h9p, các cuc h9p To dai  biêu HDND huyn dê nghien cuu và 
thão 1utn tài 1iu k5' hçp; các hi nghj thâm tra các báo cáo, ti trInh, dij tháo nghj 
quyêt cüa các Ban HDND huyn; lira ch9n nhihig S' kiên phát biêu có chat li.rçing 
dê phát song tnen Dài Tnuyên thanh và Tnuyên hInh huyn. 

- Xay dimg phóng sir phát song tren Dài Tnuyn thanh và Tnuyn hInh 
huyn ye các boat dng cüa HDND huyn nàm 2018. Ni dung phán ánh: quang 
cánh, không khI chuân bj các KS'  h9p cüa HDND huyn; S' kiên, kiên nghj cüa dai 
biêu HDND huyn ye cac ni dung trInh tai KS' hçp thu Chin HDND huyn; két 



qua giãi quy& cac kin, kin nghj cüa ci:r tn phàn ánh tai  các k5' h9p HDND 
huyn. 

- Thông báo ni dung chuong trInh, thi gian, da dim t chrc KS'  h9p thtr 
ChIn HDND huyn. 

1.2. Các hoat dông tuyên truyn trong th?ii gian din ra K's' hop thu Chin 
HDND huyên: 

- To chirc truyn thanh tr1rc tip toàn b din bin K5' h9p: phiên khai mtc, 
be mac,  tháo 1un, chat van và trâ 1i chat van tai  k5' h9p dê cir tn và nhân dan trên 
dja bàn huyn theo dôi, giám sat. 

- Thirc hin phóng s1r có phông vn v mt s ni dung lien quan dn k& 
qua thirc hin nhim viii phát triên kinh tê - xa hi, dam bâo quôc phông — an ninh, 
phát huy dan chü, thirc thi pháp 1ut trên da bàn nAm 2018; phông van dai  biêu 
HDND huyn ye mt so van dê ma dai  bieu, ci:r tn quan tam, büc xüc. 

1.3. Các hoat dông tuyên truyn sau thi gian din ra KS'  hop thr Chin 
HDND huyên:  

- Cir phóng viên dua tin, phân ánh v k& qua K5' h9p thu Chin HDND 
huyn; Hi nghj rut kinh nghim sau kS'  hçp; Hi nghj cüa UBNID huyn to chiirc 
phân giao nhim viii th1rc hin các nghj quyêt cüa HDNID huyn. 

2. Phông Van hóa và Thông tin huyn: chü trI, phi hçip Dài Truyên 
thanh — Truyên hInh huyn, Van phông HDND và UBND huyn và các cci quan, 
don vj lien quan däng toàn b các ni dung tuyên truyên ye KS'  h9p thu Chin 
HDND huyn trên Website hành chInh cUa huyn: hInh ânh, các tin, bài viêtphãn 
ánh cac hoat  dng cüa HDND huyn lien quan tâi k5' h9p; Kêt qua giãi quyêt các 
S' kiên, kiên nghj cüa cir tn phân ánh tai  các kS'  h9p HDND huyn; các báo cáo, t 
trInh, nghj quyêt trInh tai kS' h9p; bài Diên van khai mac,  be  mac  cüa Chü tjch 
HDND huyn; ni dung chat van và giãi trInh chat van; thông báo két qua cüa kS' 
hop,... 

C. TO CHC THC HIN 
1. Van phông HDND và UBND huyn: có trách nhim cung cap thông tin, 

tài 1iu lien quan tâi KS'  hQp thu Chin HDND huyn cho các co quan thông tin 
truyên thông trên dja bàn huyn dê thirc hin vic tuyên truyên ye các hoat dng 
tnrâc, trong và sau k5' hçp HDND huyn. Phôi hçip các cci quan lien quan triên 
khai kê hoach  tuyên truyên ye kS'  hçp cüa Thumg trirc HDND huyn. 

2. Dài Truyn thanh — Truyn hInh huyn: can cü các ni dung, nhim 
vij dâ nêu trong Kê hoach,  phôi hçip các co quan, don vj lien quan dê triên khai 
thuc hiên. 

V • • V A V 3. Cac To dn bieu, cac Ban HDND huyçn: co trach thim phoi hçip vol 
các c quan thông tin truyên thông khi thirc hin nhim v1T; gui giây mi den Dài 
Truyên thanh — Tnuyen hInh huyn dê thirc hin cong tác tuyên truyên ye ni dung 
h9p To dai  biêu HDND, hi nghj cüa các Ban HDND huyn y hot dng thâm 
tna trithc kS'  hop. 

4. Các co' quail, do'n vj trên dja bàn huyn: có trách nhim tao  diu kin 
thun lçii cho các phóng yiên cüa Dài Truyen thanh — Truyen hInh huyn khi thirc 
thi nhim vu. 



TM. THUONG TRçC HOND 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

ç4CON 4  

Thw&ng trrc HDND huyn d nghj UBND huyn chi c4zo và kiêm Ira dê 
cdc co quan có lien quan thrc h4n t6t Kê hozch tuyên truyên ye Kj h9p thá 
ChIn HDND huyn khóa XI, nhim kj 2016-2 021 trên a'ây./. 

Noi nhân: 
- TTr Huyn Uy (b/c); 
- TTr: HDND, UBND; BTTr-UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban HDND huyn; 
- To trung the To di biêu HDND huyn; 
- Dài Truyên thanh — TruyOn hInh huyn; 
- PhOng VH-TT; 
- Van phOng HDND và UBND huyn; 
- Dang trên Cong TTDT cOa HDND huyn; 
-LtruVT. 

Lê Minh Nhy't 
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