
DANG BO TfNH YEN BAr BANG CONG  SAN VIT NAM 
THANTI UY YEN BAI 

SMKHITU 

KE HOACH 
Tuyên truyn nàm 2023 

Thrc bin Hu&ng dn s 63-HD/BTGTU, ngày 12/12/2022 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh uy v tuyên truyn k nim các ngày l 1ón và si,r kiin quan trçng 
nàm 2023; cn cr nhim viii chinh trj cüa Dng b thãnh ph Yen Bái. Thãnh Uy 
Yen Bái xây drng k hoch tuyên truyn nm 2023 ci,i the nhu sau: 

I. MUC BId, yEu CAU 
1. Muc dIch 
- Tuyên truyn sâu rng v truyn thng ljch scr, van hóa và cách mng 

cUa dan tc; lông yêu nuâc, chU nghTa anh hung, " chf tir 1irc, tr cuông và 
tinh th.n dai  doãn kttoàr dan tc; gópph.n cüng c, bi dãp niern tin cüa 
nhan dan vao sir nghiçp doi mm dat nuoc va hçn nhp quoc te dum sir lanh 
dao cüa Bang Cong san Vit Nam. 

- Tuyên truyên trien khai thirc hin các nhim vi phát triên kinh tê - xã 
hi, cácphong trào thi dua yeu nuàc, các sir kin chfnh trj quail tr9ng cüa dat 
ni.roc, cua trnh, thanh pho, cac co quan, don vl,  da phuong va cac ngh quyet, 

7 . A 7 F P F A 7 S F A clii th, ket 1un... cua Bang, chrnh sach, phap luat  cua Nha nuoc to khong 
khI phn khâi, tin tithng, thi dua yeu rnrâc trong can b, dãng viên và các 
tang liSp nhán dan thành ph. 

- Thông qua cac hot dng tuyên truyn gop phn phát huy sirc rn?nh dai 
doan ket toan dan tçc, tto sir thong nhat cao trong Bang, sir dong thun xa h91 
die thirc hin có hiu qua chU tri.rclng, diithng lôi cüa Bang, chfnh sách, pháp lut 
cüa Nba ni..râc; cô vu toàn Bang, toàn dan, toàn quan no 1irc virçlt qua khó khn 
thách thüc, quyt tam thirc hin th.ng igi Nghj quyt Dai  hi Bang b các cp 
va Ngh! quyet Dai  hçn dial bieu toan quoc lan thu Xiii cua Bang. 

•• A 2. Yeu can 

Tuyên truyn v6i hInh thirc phong phü, phii hçp, có tr9ng tam, trçng 
diem, thiêt thc, hiu qua, tit kim, bão dam diing các quy djnh hin hành. 

II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN 
1. Tuyên truyn các hot dng k5 nim 
1.1. Kj nim cdc ngày lê ion cüa dt nithc 
- nim 93 nm Ngàythành 1p Bang Cong san Vit Nam (3/2/1930 - 

S F A F - - 3/2/2023) va don Tet Nguyen dan Quy Mao. 

TP. Yen Bái, ngày2tháng 12 nám 2022 
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- Gi T Wing Vucmg (mIing 10 tháng 3 am ljch,). 

- Kr nim 48 nãm Ngày giâi phóng mien Nam, thông nhât dat nuâc 
(30/4/1975 - 30/4/2023). 

) .A A A - Ky niçm 69 nam Ngay Chien thang Diçn Bien Phu (7/5/1954 - 
07/5/2023). 

- Kr nim 133 näm Ngày sinh Chü tjch H ChI Mirth (19/5/1890 - 
19/5/2023). 

- K nim 78 näm Ngày Cách mng tháng Tam thành cong (19/8/1945 - 
• f A A . A 19/8/2023) va Ngay Quoc khanh nuoc Cpng hoa xa h9i chu nghia Viçt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2023). 

- K nim 76 näm Ngày Thucing binh Lit s5 (27/7/1947 - 27/7/2023). 

1.2. KjY ni?m các ngày iê 10n cüa tin!, 
- K niêm 93 näm cuôc khii nghia Yen Bái (1930 - 2023). 

- K nim 123 näm Ngày thành 1p tinh Yen Bái (11/4/1900 - 
11/4/2023). 

- K' nim 78 nàm Ngày thãnh 1p Dãng bO tinh (30/6/1945 - 30/6/2023). 

- K' nim 65 näm Ngày Bác H6 thäm Yen Bái (25/9/1958 - 25/9/2023). 

1.3. KjY nim cdcngày iê ion cüa thànhphJ
A - Ky niçm 21 nam ngay thanh ltp thanh pho Yen Bai (11/01/2002 - 

11/01/2023). 

- K nim 78 nàm Ngày thành 1p  Dãng b thành ph (07/5/1945-
07/5/2023). 

1.4. Kj nim nâm Iran ngày sinh các ding chiiânh dzo c/lu ch6t cáa Bang, 
N/là niroc, iãnh dxo ti)n b6i tiêu bilu cáa BOng và each mzng VietNam 

- K nim 110 näm Ngày sinh dng chI Hu'nh Tn Phát (15/02/19 13-
15/02/2023). 

- K nim 110 näm Ngày sinh dng chI Chu Huy Man (17/3/1913-
17/3/2023), lành dao  tin bi tiêu biu cUa Dãng và each m.ng Vit Nam. 

- K' nim 120 nàm Ngày sinh dng chI Lucrng Khánh Thin 
(13/10/1903-13/10/2023), lanh dao  tien boi tieu bieu eua Da.ng va cach mng 
Vit Nam. 

1.5. Kfi nim nánz trim ngày iê, sr kin ijch sü quan tr9ng Va ngày 
thành lIp, ngày truyên thông cOa cdc ban, ngành, doàn the 

- K' nim 50 nm Ngày K Hip djnh Paris v ch.m dirt chin tranh, l.p 
lai hèa bInh ô Viêt Nam (27/01/1973-27/01/2023). 

- K' nim 60 näm Chiên thing Ap Bäc 1952 (02/01/1963 - 02/01/2023). 
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- K nim näm trôn ngày thãnh lip, ngày truyn thng cüa các Ca quan, 
dan vj, dja phucmg: Thy theo tInh chit trng ngày k nim, các ca quan, dan vj, 
dja phucing chU dng t chüc các hot dng phà hçip vâi tInh hinh th%rc tê, nhu: 
T chCrc tQa dam, grip m.t truyn thng, thm di tich ljch sir, vn hóa, trao tng 
Huy hiu Dãng, thrn hôi các gia dinh, di ti.rclng chinh sách... T chi'rc tuyên 
truyn trên các phircing tin thông tin dai  chUng, trên trang thông tin din tCr, 
mng xâ hi, tuyên truyn c dng trrc quan, các hot dng vn hóa - vn ngh, 
th diic - th thao, qua di ngU báo cáo viên, tuyên truyn viên và các n phâm 
tuyên truyn (sách, k' yu, tài 1iu tuyên truyn...). T chi.rc phát dng các dçit 
thi dua thtrc hiên thng igi nhim viii chInh tn chào mrng các ngày lê k nim 
cüa cac ca quan, dan vj, dja phuang. T chüc khánh thành và khii cong xây 
drng các cong trInh chào mrng ngày k' nim... 

1.6. Kj nim các ngày lê quôc îê 
- K' nim 153 näm Ngay sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2023). 

- Kj niçm 203 nàm Ngày sinh Ph.Ang-ghen (28/11/1820 - 28/11/2023). 

- K nim 205 nám Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2023). 
2. Tuyên truyên các nhim viii chInh trj 
2.1. Tuyên truyên triên khai th rc hin cdc n/iim vi phát triên kinh tê 

- xö h5i, an ninh-quoc phbng, xây drng Dáng và h thông chInh trj, các 
phong trao thi dua yêu nu'ó'c, cdc sr kin chInh frj quail tr9ng cüa dat 
nwoc, cua tinh, thanh pho: Giao Ban Tuyen giao Thanh uy chi do, huccng 
dn tuyên truyn hng tháng. 

2.2. Tuyên truyn các nhim vi thithng xuyên theo chuyên mc 
- Tuyên truyn v xây dirng Bang và h thng chInh trj. 

- Tuyên truyn v cong tác báo v nn tang ttx tithng cüa Bang, d.0 
tranh, phán bác các quan dim sai trái cUa các th 1rc thu djch. 

- TuyOn truyn v cong tác giáo diic truyn thng, cong tác ljch sir Bang, 
ljch sU Bang b dja phuang. 

- Xây dtrng thãnh ph Yen Bái tr& thành Do thj loai II theo huóng 
"Xanh, hài hôa, ban sic, h?nh  phiic". 

- Tuyên truyên cong tác bâo dam an ninh, trt tçr an toàn x hi, trt tçr 
an toãn giao thông. 

- Tuyên truy&n v xây drng nông thôn mói, do thj van minh. 

- Tuyên truyên ye xây drng ca si vftng mnh toàn din. 
A A A - A V A P P - - Tuyen truyen ye cong tac Ton glao, tin nguang. 

- Tuyên truyên ye cOng tác an sinh xä hi. 
A A A A P A A • A A - Tuyen fruyen ye cong tac phong chong dch bnh tren nguai va v.t nuoi... 
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2.3. Thrc hin tE5t Quylt djnh s/i 238-QD/TWngay 30/9/2020 cáa Ban 
Bi thu' v Quy ch phi hçip giva Ban Tuyên giáo các c.p vth co quan Nhà 
rn.rcfc cung cap trong viçc thirc thi phap luat, trien khai ke hoch phat trien 
kinh tê - xã hi, giâi quyêt các van dê nôi cm, Nhân dan quan tam: Tuyên 
truyn theo chuyên d (co phtc lyc tuyên truyn kern theo). 

2.4. Tuyên truyên thông qua các cu3c thi: 

STT Ten cuc thi Thm gian 

1 A A Z . Cu9c thi trrc tuyen tim hieu ye chuyen doi so Quy II 

2 
Cuc thi trirc tuyk v hçc t.p và lam theo tir tu&ng, dao due, phong 
cách Ho CM Minh gn vói thirc hin Ngh quyêt Trung uong 4 

Qu IH 

Cucthi trirc tuyn tim hik v xây dirng thành ph Yen Bái Xanh, 
hai hoa, ban sac, hnh phuc 

Qu IV 

Các cuc thi, hi thi cüa Trung irang, tinh, thành ph, cüa CC cci 
quan, ban, ngãnh, Ca sâ th chuc 

Trong nàm 
2023 

3. Khãu hiu tuyên truyên 

- Mrng dit nuâc di mói, mrng Dãng quang vinh, mfrng xuãn Qu Mao! 

- Nhit 1it chào mrng 93 nãm Ngày thanh l.p Dáng Cong san Vit Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2023)! 

- Nhit 1it chào mrng 48 nm Ngày Giái phóng min Nam, thng nht 
d.t nixâc (30/4/1975 - 30/4/2023)! 

- Nhit 1it chào m&ng 69 näm Ngày Chin thng Din Biên PhU 
(7/5/1954 - 7/5/2023)! 

A A • - . 9 . A . - 
- Nhiçt hçt chao mirng 133 nam Ngay srnh Chu t!ch  Ho Chi Mrnh vi di 

(19/5/1890 - 19/5/2023)! 

- Nhit 1it chào mfrng 78 nm Cách mng tháng Tam thành cong 
(19/8/1945 - 19/8/2023) và Quc khánh ni.râc Cong hoà xã hi chü nghia Vit 
Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)! 

A , , - Tinh than cach mng thang Tam va Quoc khanh 2-9 bat diçt! 

- K nim 93 nm kh&i nghia Yen Bái (1930 - 2023)! 

- Nhit 1it chào mrng 123 nm Ngày thành l.p tinh Yen Bái (11/4/1900 
- 11/4/2023)! 

- Nhit 1it chào mrng 78 näm Ngày thành 1p Bang b tinh Yen Bái 
(30/6/1945 - 30/6/2023)! 

9 9 A 9 P A A P - Chao mung ky niçm 65 nam Ngay Bac Ho tham Yen Bai (25/9/1958 - 
25/9/2023)! 
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- Dãng b và nhân dan các dan tc tinh Yen Bái quyt tam thrc hin tot 
lôi dy cüa Bác! 

- Quyt tam thirc hin thg lqi Ngh quyt Dai  hi Dãng b tinh 1.n thir 
XIX, nhim k' 2020 - 2025! 

- Quy& tam xây drng tinh Yen Bái phát trin nhanh, bn vttng theo 
hixo'ng "Xanh, hài hôa, ban s,c và hanh  phüc"! 

- Xây d'mg con ngtthi Yôn Bái "than thin, nhân ái, doàn kt, sang tao, 
hi nhp"! 

- Quyt tarn dua Yen Bái tth thành tinh khá trong vüng Trung du và 
mien nüi phia Bãc vào nm 2025! 

- Toàn Dãng, toàn dan, toãn quân ra sue thi dna th%rc hin thâng lçii 
nhim vi phát trin kinh t- xà hi näm 2023! 

- Day mnh h9c tp va lam theo ti.x tuo'ng, dao  due, phong each Ho Chi Mmh. 

- Toãn Dâng, toàn dan, toan quân phan dâu thrc hin thing lçii Nghj 
quyêt Dai hOi dai biêu toãn quôc lan thir XIII cUa Dãng! 

- Tt cã vi mic tiêu dan giàu, nuó'c m?nh,  dan chü, cong bng, vn minh! 

- Dãng Cong san Vit Nam quang vinh muon nm! 

- Nuâc Cong hôa xã hi chü nghia Vit Nam muon nm! 

- Chü tjch H Chi Minh vi dai  sng mãi trong sir nghip cüa chüng ta! 

III. HuINH TII(J'C TUYEN TRUYEN 
1. Tuyên truyén trên h thông thông tin, truyên thông qua (Website "Ban 

tin Dáng ho thành pM", Trang Thông tin diçn tir thành pM, Trangfanpage 
Hoa Hwáng Du-ong, các trang mang xã h7i, zalo, tài liçu, fanpage cña các 
phông, ban, doàn th, chi, dáng b3 trzjc thu3c...), vn dng can b, dãng 
viên, Nhãn dan tang ci.r?mg tuyên truyn, chia sé trên Internet, mang  xã hi 
(Facebook, Zalo, Youtube, Viber, VCNet.vn...). 

2. Sir diing hiu qua h thng các kênh thông tin tuyên truyn, d.0 tranh 
phán bác trén mng x hOi  cüa Ban Chi dao  35 thành ph, B phn chi dao 
thirc hin Nghj quyt 35 ica sâ. 

A A P P A 

3. Thong qua hoat dçng tuyen truyen mieng cua dci ngu bao cao vien, 
tuyên truyên viên thành phô và ca sir. 

A P fl 5 

4. To chtrc gap mat, ta dam, bieu duong, sinh hoat  Dang, srnh hoat cua 
các don th chInh trj - xã hi thành ph và ca s&. 

5. Tuyên truyén CO dng trirc quan pa-nô, áp-phich, báng-rôn, kháu 
hiu, trung bay, trin Mm, xe ba lu-u d.5ng, bang din t man hInh Led, các 
a'nphdm tuyên fruyn...). 

6. Các hoat  dng van hóa - van ngh, th diic - th thao... 
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IV. TO cm5c TIIEJC HTN 
1. Các chi, dãng b trirc thuc Thành üy 
Xây dvng  ké hoch và to chirc tot các hoat  dng tuyên truyên näm 2023; 

7 ' A A F A ¼ A A P7 9 A chi d.o lam tot cong tac tuyen truyen tren h thong truyen thanh ca sci, tren 
tp chI, bàn tin, mang  xã hi, các trang fanpage cüa các ngành, co quan, dcm 
vj, cija phrnmg; tuyên truyn c dng trirc quan và thông qua di ngü báo cáo 
viên, tuyên truyn viên, tai khoãn rnng xä hi, 

Quan tam chi d?.o,  phôi hçp bô trI nguôn hrc phic vii cong tác tuyên truyên 
cüa dcm vj, thay mói h thông pa no, áp phIch, bang zôn, c&... dã cu, rách. 

Chi do, hix&ng dn can b, dãng viên và cac thng lap Nlhân dan tIch circ 
hirang frng tham gia các cuc thi, hi thi cüa Trung ucmg, cüa tinh, dc bit là 
các cuc thi do thãnh ph trin khai. 

2. Ban To chfrc các ngày lê ion thành phô: Tham muu to chirc kjp thoi 
hot dng tuyên truyn, k nim các ngày L 1ón trong näm; chi dto các ca 
quan chuyên mon trin khai nhim viii lien quan theo chi'rc näng. 

3. Ban Tuyên giáo Thành üy 
- Tham muu cho Thnh üy chi dao,  djnh huóng thông tin, tuyên truyn 

thithng xuyên di viii các Ca quan thông tin, tuyêntruyn thãnh ph, di ngi 
báo cáo viên Thành Uy, tuyên truyên viên cci sâ, cap üy cci sâ. Phát hh kjp 
thñ tài lieu, d cucing tuyên truyn, trong do d.c bit coi trQng vic báo dam 
ni dung chInh trj, tu ttiâng. 

- Tham mi.ru phát huy m?nh  me hiu qua hoit ctng ci1a Ban Chi d.o 35 
thanh ph trong truyên truyn báo v nn tang tir ftthng; du tranh, phãn bác 

A A A 9 F A A A •P. cac luan dieu sai tral, xuyen tc, thu d1ch, cac bieu hiçn tr dien bien, tr 
chuyn hóa", nht là trên không gian mng. Thir&ng xuyên theo dôi, nm bt 
tir tixâng, tam trng, du lun xâ hi, kjp th&i báo cáo Thung trirc Thành üy 
nêu có van dê mâi nay sinh. 

- Tham muu, chi dao  duy trI và tiêp tiic dôi mâi, nâng cao hiu qua 
truyên truyên trên Website "Bàn tin Dãng bO thành phô YênBái", Fanpage 
Hoa Hucing Dirong; theo doi, chi do, dnh huong lqp thai doi vcn hoat dung 
tuyên truyên trên các trang tin, tài khoán mng xä hi cüa các dan vj Ca sâ 
trrc thuOc Thànhüy. 

- . * S 9 4. Phong Van hoa - Thong tin thanh pho 
- Chi do, huàng dn to chi'rc các ho.t dng thông tin, tuyên truyên Co 

dng trirc quan (van hóa, van ngh, th thao, du ljch, trin 1dm, trwng bay...) 
phiic vii Nhán dan. 
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- ChU trI, phi hccp chi dao  th chirc t& các hoat  dng tuyên truyn. Tang 
cu&Yng cong tác kim tra cac hoat dng van boa dam bào dng djnh hu6ng và 

P P - •P A co y nghia giao diic sau sac. 
- Quán 1 cht ch cac hot dng thông tin, truyn thông trén Trang 

thông tin din tCr, ban tin, tap chi... ci'ia các co quan, don vj, dja phircng 
thuc thanh ph, nht là vic biên soan, phát hãnh các n phâm tuyên truyên; 
kiên quyt xr l nghiêm cac hành vi vi ph?m; phi hçip v&i các ca quan chirc 
näng ngän chn, tháo gi kjp th?i vic phát tan thông tin xu dec, xuyên tac 
ljch sir, chng phá Dàng, Nhà nuc, nh.t là trên không gian mang. 

5. Uy ban Mt tijn T quc và các doàn th chInh tn - xã hi thành ph 

- Xây dirng và chi dao  trin khai thirc hin t& k hoach  tuyên truyn 
näm 2023 gn vâi nhim viii cüa doãn th c.p trên giao, tuyên truyn các hoat 
dng chàm lo dxi sng v.t cht, tinh thn cho doàn viên, hi viên; các hoat 
dng "Din on dáp nghia", "Ung nuOc nhâ ngun", hành huong v ngun, 
giao hxu, g.p m.t, nói chuyn truyên thông; kêt qua thrc hin nhim vi và 
các hoat dng din ra trong näm. 

• • A ) A A A A - Nam tinh hmh tLr tl.rong, tam trng cua cac tang lop Nhan dan tren da 
• S S P A S A A S A A P A ban thanh pho; lqp thai phat hiçn va de xuat tham muu lam tot cong tac vmn 

dng qun chüng thirc hin theo chü truong, dumg 1i cüa Bang, chInh sách, 
pháp luat cüa Nha nurc. 

A , - • 6. Trung tam Truyen thong va Van hoa thanh pho; Website Ban 
tin Bang b thành phô"; Trang Thông tin din tfr thành pho 

- Barn sat sr chi dao,  huâng dan, djnh huOng cUa Thành üy, Ban Tuyên 
giáo Thãnh üy d xay ding các chircing trInh tuyên truyn, phü hop, có tr9ng 
tam, trong dim, hiu qua. ChU trpng tâi vic di mâi ni dung, hinh thIrc 
tuyên truyn, giáo d%ic l' ttrOng, nim tin và hãnh dng cách mng cho các 
tang lop NIiãn dan, nhât là the h tré. Phát huy tôi da hiu qua tuyên truyên 
trên internet, mng xä hi và Trang thông tin din tCr, Website "Ban tin Bang 
bthànhph". 

- Xây dvng  các phóng sir, bài viêt nêu gtrong các diên hInh tiên tiên, 
girong nguYi t&, vic t&, bI thu chi b tiêu biu trong bce tp và lam theo tu 
tuâng, dao  drc, phong each H ChI Minh, trong phongtrao bâo v an ninh t 
quoc, phat trien kinh te, xoa doi, giam ngheo, nhung thanh qua cua sr nghiçp 

A . P • A A A P P S S A P 5 P doi mm tren que huong Yen Bai... phat vao dp ky niçrn cac ngay Ic ion cua 
dat nuoc, cua tmh, thanh pho. 

- Thain muu và chi dao  di ngü phóng vién, cong tác viên tich circ tham 
gia Cuc vn dng sang tac, quãng bá cac tac phm van hoc, ngh thu.t, báo chi 
v chü d Hc tp và lam theo lit tuOng, dao  drc, phong cách H CM Minh giai 
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do?n 2020 - 2025, Giài báo chf toãn quôc ye xây drng Bang näm 2023 cüa 
Trung ircYng và cüa tinh, Giài thrâng toàn quôc ye thông tin dôi ngoai... 

- Rà soát, tham muu thay th h thng các ciim pano, khu hiu ti.i các 
dim trung tam thành ph va cac tuyn dithng chInh. 

7. Cong an thanh pho, Toa an nhan dan, Viçn Kiem sat nhan dan, 
các phông chuyên mon tric thuc IJBND thành ph 

Phi hçp chtt chë vó!i Ban Tuyên giáo Thành üy trong vic xây dirng tài 
1iu tuyen truyn hng tháng dam bão v thai gian và chit lucmg, kjp th&i 
cung cap nhUng thông tin can b, dàng viên, Nhan dan thành phô quan tam 
trên các 1Thhvirc cüa diii sng xã hi (Gfri tài lieu phic vi vic biên tip 
chuyên dê ye Ban Tuyên giáo Thành üy trithc ngày màng 05 cáa tháng, 
gfri kjp thôi tài lieu tuyên truyn theo c/ia d (nlu co)). 

Trên day là K hoach  cong tác tuyên truyn näm 2023 cUa Thành Uy 
Yen Bái, d nghj cac ca quan, dan vj, dja phi.ro'ng nghiêm tuic trin khai th%rc 
hiçn va gin bao cao dnh ky ye Thanh uy (qua email Ban Tuyen giao Thanh 
üy. bantuyengiaotuyb2O18gmail.com,) tnthc ngày 18 hang tháng./. 

Nciinhãn:  
- Ban Tuyên giáo Tinhüy (de b/c), 
- Thtring trirc Thânhüy, 
- BTC thng ngày lê lan thânh phô, 
- Các chi, clang hO truc thuôc, 
- Các phông, ban, doàn th thành ph, 
- Bàn tin Dãng bO,  Trang Thông tin din tCr TP, 
- Luu BTG, VT/TU. 

T/M BAN THUNG V1J 
PHO Bf TH THtSONG TRIfC 



UNG TUYEN TRUYEN CHUYEN BE NAM 2023 
hoqch s44'&J-KfI/TU,  ngày42/12/2022 cüa Thành ãy,) 

Thoi gian STT 
" " Co quan phôi hQ'p 

thc hin 
Ten chuyên d tuyên truyn 

Thang 1 
1.  

Tuyên truyn Nghj quy& s 23/2O22fNQ-IHDND ngày 6/7/2022 cüa HBND tinh Yen Bái ye 
Quy dinh mrc thu hoc phI di vói các ca sâ giao due mLm non, giao d%ic ph6 thông cong l.p 

thuOc h thng giáo djc quc dan, näm h9c 2022-2023 trên dja bàn tinh Yen Bái 

Phong Giáo dic và Dào to thãnh phô 

2.  Tuyên truyn v các clii tiêu chü yeu näm 2023 cCia Dàng bO thành phô. Van phông ThanhCiy 

Tháng 2 

Tuyên truyn v D an lrng r&ng cay da rniic dIch, to cãnh quan môi trtrông sinh thai và phát 
trin kinli t lam nghiep lrên dja bàn 

Phong Kinh t thành pM 

4.  Tuyên truyn v quy lrmnh giai quyt thu tue hành chInh v cp giy chung nhn quyM sir d%Ing dt Phông Tãi nguyen - Môi tnxông thãnh ph6 

Tháng 3 
5.  Tuyên truyn v xãm hai tlnh diic hçc duOrng Phông Giáo dtic và Dào tio thãnh pM 

6.  Tuyên 1ruyn, ph6 bin mOt  s ky nàng s cho ngu&i dan Phông Van hóa - Thông tin thành ph6 

Tháng4 
7.  Tuyên 1ruyn, ph6 bin, giáo dijc pháp 1ut: Tuyên truy&n v Hôa giâi i ci si Phông Tu phap thãnh phô 

8.  Tuyên lruyên ye quãn 1 quy hoch Phông Quãn 1 do thj 

Tháng 5 
9.  Tuyén truyn các quy dinh v bão v môi tnr?cng di vth các cci s san xut trên dja bàn Phông Tài nguyen - Môi truông TP 

10.  Tuyên truyn v b tiêu chi iirng xi'r Irong gia dInh Phông Van hóa - Thông tin thành phéi 

Tháng6 

11.  Tuyên truyn các quy djnh cüa pháp lut v ti phm ma tuy 
Tôa an nhân dan thàrih pM; Viên kim 
sat nhân dan thành phô 

12 
Tuyên truyên v cong tác giãm nghèo bn virng: Huong dn nguri nghèo, hO nghèo có kin 
thüc, kinh nghim trong lao dng san xut, chü dng yuan len thoát nghèo 

Phàng Lao dng, thutmg binh và x 
hOi thành ph6 

Tháng 7 13. Tuyên truyn Cãi each hành chfnh 
Phông NOi  vti thành ph6; Vn phông 

UBND thành pM 
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Thôi gian STT Ten chuyên d tuyen truyn 
Co quan phi hçrp 

thtrc hiên 

14 

, , 
Tuyên lruyên, phô bién, giáo dic pháp 1ut: Tuyên truyên các tiêu clii xây thrng phuông 
dt chu.n tiép cn pháp lust 

Phong Tir phap thânh phó 

Tháng 8 

15.  
Tuyên truyn Nghi djnh s 16/2022/ND-CP, ngày 28/01/2022 cUa Chinh PhU quy djnh x' 
pht hành chmnh v xây dirng Phông Quàn l do thj thành ph 

16.  
Tuyên truyn nãng cao lieu biet va thirc cành giác cho nguài dan ye phrnmg thüc, thu don 
lüa dáo cüa các '°ai  ti phm trong tinh hinh hin nay 

Cong an thành pM 

Tháng9 
17.  Tuyên truyn ye an toàn giao thông trong trtràng hQc Phàng Giáo diic - Dào to thãnh ph6 

18.  Vê phông chong tác hi cüa thuôc lã Trung tarn y tê thành phô 

Thang 10 
19.  

Tuyên iruyen cong tác bão dam an toàn cho ngirñ lao dng cho nguôi lao dng t.i các dcrn vj, 
doanh nghip trên dja bàn thành pM; pM bin thông tin thj tnràng lao dng và thu hut nguari 
lao dng tham gia các hoat dng giao djch 

Phông Lao dng, thirong binh và x 
hi thành pM 

20.  Tuyên truyen ye Cong tác v sinh an toàn thirc pMm Trung tam th thành pM 

Thãng 11 

21.  Tuyên truyn ye an toàn giao thông Cong an thãnh pM 

22.  Tuyên truyen các quy djnh cüa pháp lut ye ti phm s& hüu 
TOa an nhãn dan thành phó; Vin kiem 
sat nhàn dan thânh pM 

Tháng12 
23.  Tuyên truyèn v phong, ch6ng dch Trung tam th thành pM 

24.  Tuyên truyên ye chInh sãch dan s, ke hoach hóa gia dInh Tnmg tam y th thành phô 
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