
KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925 - 21/6/2022) 

  

 

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, 

phát huy vai trò, vị thế của cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền 

góp phần tích cực vào sự đồng thuận và tiến bộ xã hội.  

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) nhằm ôn 

lại truyền thống vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của báo chí trong đời sống xã hội, trong 

công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; nâng cao trách nhiệm của các 

ngành, các cấp, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội đối với cơ quan báo chí 

và đội ngũ những người làm báo. 

Cổ vũ, động viên, biểu dương những đóng góp quan trọng của các cơ quan 

báo chí, các nhà báo, phóng viên đang công tác và làm việc trên địa bàn thành phố 

đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh 

thành phố Long Xuyên nói riêng và tỉnh An Giang nói chung đến với bạn bè trong 

và ngoài nước.  

Tăng cường thực hiện sự phối hợp trong quản lý và hoạt động báo chí ở địa 

phương; phấn đấu nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công tác; 

phát huy tinh thần giao lưu, đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm giữa các cơ quan báo 

chí trên địa bàn thành phố và tỉnh nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị 

của ngành. 

Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức sâu rộng, hiệu quả, thiết thực, tiết 

kiệm, có ý nghĩa, gắn với các hoạt động nghiệp vụ. 

II. Nội dung thực hiện: 

Tổ chức thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà các cơ quan thông tin và truyền 

thông đóng trên địa bàn thành phố.  
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Tổ chức đoàn đến tận nơi thăm hỏi, chúc mừng, động viên tinh thần các cơ 

quan: Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, Thông Tấn xã Việt 

Nam, Hội nhà báo tỉnh An Giang, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao và Truyền thanh thành phố, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử. 

Thời gian: Dự kiến ngày 15 đến 20/6/2022.  

III. Kinh phí: Chi từ nguồn Quản lý hành chính năm 2022 đã giao dự toán 

cho Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: 

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022). 

Trên cơ sở hướng dẫn của ngành cấp trên tổ chức tốt công tác tuyên truyền, 

khẩu hiệu và các hoạt động kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. 

Đề xuất kinh phí và quyết toán đúng quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố: 

Xây dựng các chuyên mục, bài viết tuyên truyền giới thiệu về truyền thống 

báo chí cách mạng Việt Nam; những gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong 

hoạt động báo chí đồng thời tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 97 năm Ngày Báo 

chí Cách mạng Việt Nam. 

Phát động các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao thu hút đội ngũ 

những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông tham gia, góp phần 

sinh khí phấn khởi trong đời sống tinh thần hướng về kỷ niệm Ngày Báo chí Cách 

mạng Việt Nam tại địa phương. 

Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan và triển lãm chào mừng 97 năm 

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. 

3. Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND thành phố: 

Phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 

Truyền thanh thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập đoàn và 

bố trí phương tiện phục vụ đoàn thăm hỏi, chúc mừng các cơ quan báo chí đóng 

trên địa bàn thành phố. 

Liên hệ với các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn để lãnh đạo thành phố đến 

thăm và chúc mừng. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố: Hướng dẫn thanh, quyết toán 

kinh phí theo quy định. 
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5. Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú 

về mục đích, ý nghĩa các hoạt động chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí 

Cách mạng Việt Nam đến toàn địa bàn dân cư. 

Thực hiện băng rôn kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 

trên địa bàn. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí 

Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) của Ủy ban nhân dân thành phố. Đề 

nghị các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện theo 

nội dung Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở TTTT tỉnh; 

- CT và PCT (VX); 

- VP Thành ủy, HĐND và UBND TP; 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- Trung tâm VHTT và Truyền thanh TP; 

- UBND 13 xã, phường;                           

- Lưu: VT. VX 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

Võ Thị Xuân Kiều 
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