
 UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN BIÊN TẬP BÁO XUÂN      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
        Số: 509/KH.BBT           Phong Điền, ngày 24  tháng 7  năm 2013 

 
KẾ HOẠCH 

Về việc thực hiện các ấn phẩm mừng xuân Giáp Ngọ 2014 và  
ấn phẩm 10 năm thành lập huyện Phong Điền 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 405/KH-UBND, ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Ủy 
ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm 
thành lập huyện, mừng xuân Giáp Ngọ và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam; 

Nhằm đảm bảo việc xuất bản ấn phẩm 10 năm thành lập huyện Phong Điền 
và mừng xuân Giáp Ngọ 2014 đạt kết quả tốt. Ban Biên tập đề ra kế hoạch cụ thể 
như sau: 

 

I. Mục đích yêu cầu 

Ấn phẩm xuân và ấn phẩm 10 năm thành lập huyện là một trong những hoạt 
động văn hóa được tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận bằng hình ảnh, bài viết về 
đóng góp tích cực của Đảng bộ, dân và quân huyện Phong Điền; tuyên truyền rộng 
rãi các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước; phát huy thành 
tích, đúc kết những kinh nghiệm hàng năm và định hướng phát triển cho những năm 
tiếp theo.  

Đặc biệt ấn phẩm năm nay thể hiện thành tựu 10 năm thành lập huyện Phong 
Điền. Đồng thời lập thành tích chào mừng 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc 
Trung Ương (2004 – 2014). Góp phần ca ngợi những thành tựu đổi mới của đất 
nước, các hoạt và sự kiện trọng đại đã và đang diễn ra trong 10 năm qua của địa 
phương, đất nước; Phong Điền vẫn đang trở mình cố gắng thành đô thị sinh thái 
phát triển du lịch và cả về kinh tế lẫn văn hóa xã hội.  

 

II. Thể loại ấn phẩm 

1. Tập san xuân Giáp Ngọ 2014 và ấn phẩm 10 năm thành lập huyện Phong 
Điền. 

2. Lịch treo tường xuân Giáp Ngọ 2014 (loại 7 tờ). 

3. Thiệp chúc xuân của Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện. 
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II. Thời gian và nội dung thực hiện 

1. Chủ đề: “Phong Điền 10 năm xây dựng và phát triển” 

2. Nội dung: 

2.1 Về Đảng, Bác Hồ: 

Công tác xây dựng Đảng: Nêu bật vai trò, lịch sử và truyền thống vẻ vang 
của Đảng Cộng sản Việt Nam với lịch sử và truyền thống của Đảng bộ địa phương, 
đơn vị; Những tấm gương sáng của đảng viên; Về kết quả việc triển khai học tập 
Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... (tránh viết 
sơ lược, sao chép máy móc các tư liệu lịch sử Đảng). 

Về Bác Hồ: Thể hiện những tư tưởng, tình cảm, bài học rút ra từ cuộc đời và 
sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác Hồ, những phân tích, suy nghĩ về việc học 
tập đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, phản ánh sâu sắc những 
tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. 

2.2. Về mùa xuân và Tết Nguyên đán: Làm nổi bật không khí tươi đẹp của 
mùa xuân; từ nội dung đến hình thức phải thắm đượm sắc xuân; về những phong 
tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc gắn với mùa xuân, gắn với Đảng và Tổ quốc; 
những nội dung, sắc thái khá đặc sắc về năm Giáp Ngọ. 

2.3 Về thành tựu và định hướng tương lai: Những thành tựu, thành tích tiêu 
biểu và những sự kiện nổi bật nhất của địa phương, của Cần Thơ, đất nước trong 
năm 2013 và 10 năm qua; đặc biệt là hoạt động của các phong trào, cuộc vận động 
thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, trật tự kỷ cương đô thị, cái cách hành chính, 
xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch sinh thái. Đồng thời, xây dựng các 
chương trình, các dự án, định hướng năm 2014 và tầm nhìn cho tương lai của địa 
phương, đơn vị đến năm 2020. 

Trong đó cần lưu ý phản ánh một cách đầy đủ, sinh động các phong trào hành 
động cách mạng ở địa phương như thành quả thực hiện xây dựng nông thôn mới,  
kết quả thực hiện các phong trào “TDBVANTQ - TDĐKXDĐSVH - ở khu dân 
cư”, “Thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, trật tự kỷ cương đô thị”, các phong 
trào thi đua thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói 
giảm nghèo… ở địa phương, đơn vị. 

3. Loại hình: Gồm hai loại hình chính 

- Loại hình báo chí: Chính luận, phỏng vấn, trao đổi, phóng sự, ký báo chí, 
ảnh báo chí, gương người tốt việc tốt … 
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- Loại hình văn học nghệ thuật: Ký, truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm, kịch 
ngắn, thơ, ảnh nghệ thuật, tranh vui, ảnh minh họa, tân nhạc, cổ nhạc, hò, vè, câu 
đối, truyện cười …. 

4. Khổ in: 

- Tập san xuân: khổ 19cm x 27cm; tối thiểu: 60 trang; số lượng 1.000 quyển. 

- Lịch treo tường: khổ 40cm x 60cm, 07 tờ gáy lò xo; số lượng 1.000 quyển. 

- Thiệp chúc xuân: số lượng 700 bộ. 

5. Thời gian thực hiện: 

- Bài viết, hình ảnh gửi về Ban biên tập chậm nhất là ngày 20/9/2013. 

- Biên tập, xin giấy phép xuất bản và in ấn: Bắt đầu từ ngày 21/9/2013 đến 
hết ngày 30/9/2013. 

- Tham dự thi ấn phẩm báo xuân: Chậm nhất là ngày 15/10/2013. 

6. Kinh phí thực hiện: Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chịu trách nhiệm 
lập dự trù kinh phí trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và thanh quyết toán với 
ngân sách khi các ấn phẩm xuân hoàn thành. 

7. Nhiệm vụ các thành viên 

- Mời Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền chịu trách nhiệm hỗ trợ chính 
về nội dung xuất bản toàn quyển tập san. 

- Ban biên tập thống nhất chung về chủ đề chính, nội dung, màu sắc, hình ảnh 
của các trang bìa, toàn quyển tập san; hình ảnh, bố cục bộ  lịch treo tường và thiệp 
chúc xuân đảm bảo có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; bố cục hợp lý màu sắc 
trong sáng, rõ ràng, chú thích chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu. 

- Phân công giao việc cho từng thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm sưu 
tầm số liệu, chủ đề, nội dung và hình ảnh của từng thể loại, bài viết theo yêu cầu đã 
đề ra và chuyển cho Ban biên tập đúng thời gian quy định. 

- Thuê thiết kế các trang bìa, viết bài, lên maket toàn bộ các ấn phẩm xuân, 
dàn trang và in ấn đảm bảo đúng chủ đề, nội dung và thời gian đã thống nhất. 

 

III. Biện pháp thực hiện: 

Do đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa rất lớn đến việc tuyên truyền 
và giới thiệu những hình ảnh của huyện Phong Điền đến đông đảo công chúng 
trong và ngoài huyện, các thành viên Ban biên tập chủ động căn cứ vào kế hoạch 
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xây dựng phương án phối hợp thực hiện thật cụ thể góp phần hoàn thành đúng thời 
gian. 

Thủ trưởng các Cơ quan, Ban ngành chủ động cung cấp số liệu, nội dung và 
hình ảnh về các thành tựu có liên quan đảm bảo bài viết phong phú và sinh động. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban 
biên tập ấn phẩm 10 năm thành lập huyện Phong Điền và các ấn phẩm xuân Giáp 
Ngọ năm 2014 (Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) để kịp thời tháo gỡ./. 

 
Nơi nhận:                   KT.TRƯỞNG BAN  
-Vp.Huyện ủy; BTG Huyện ủy;                 PHÓ TRƯỞNG BAN 
-Vp.HĐND&UBND huyện; 
-Thành viên BBT; 
-Thủ trưởng các Ban ngành, đoàn thể; 
-UBND các xã, thị trấn;  
-Lưu VP.   
     
 
 

           PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
      Trương Kim Khuyên 
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