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KẾ HOẠCH 
Đảm bảo thông tin, truyền thông tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm  

Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022) 

 

  

 Căn cứ Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành 

lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022); 

 Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch 

đảm bảo thông tin, truyền thông tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành 

lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022) như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường 

và tinh thần đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh; qua đó thể hiện lòng biết ơn sâu 

sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất 

nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước nói 

chung, tỉnh Gia Lai nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam Xã hội chủ nghĩa. 

2. Quảng bá, giới thiệu về di tích quốc gia đặc biệt và di tích khảo cổ quốc gia 

đầu tiên của tỉnh Gia Lai; đồng thời tôn vinh Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao 

nguyên Kon Hà Nừng, tỉnh Gia Lai là Khu dự trữ sinh quyển thứ 11 của Việt Nam 

trong mạng lưới Khu dự trữ sinh quyển thế giới; thể hiện sự ghi nhận của quốc tế 

đối với những giá trị về đa dạng sinh học cũng như nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, phát 

triển bền vững của Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng. 

3. Quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai nhằm thu hút đầu tư của 

các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có Nhật Bản.  

4. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền cần tổ chức bằng nhiều hình thức 

phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo an toàn an ninh trật tự. Tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức, phương tiện truyền thông phong phú, đa dạng như: hệ 

thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình; bảng điện tử công cộng, mạng xã hội, 

tin nhắn SMS....Việc tuyên truyền phải đảm bảo về mặt thời lượng, hiệu quả, tác 

động đến từng người dân; chú ý việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số ở 

những vùng phù hợp.  

5. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho các hoạt động, tổ chức Tuần lễ các 

sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai. Tuyên truyền việc thực 

hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 trong việc 

tổ chức các sự kiện kỷ niệm. 
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B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

I. Triển khai các phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt 

động, điều hành tổ chức các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia 

Lai (24/5/1932-24/5/2022); Thời gian thực hiện: Từ tháng 04/2022 đến tháng 

05/2022 (trước, trong và sau các sự kiện chào mừng). 

II. Nội dung tuyên truyền: 

Thông tin, tuyên truyền các hoạt động và ý nghĩa của việc tổ chức Kỷ niệm 

90 năm thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 – 24/5/2022) theo Kế hoạch số 414/KH-

UBND ngày 07/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tiềm năng, vị thế và tương lai 

phát triển của tỉnh. Trong đó, tập trung vào các nội dung cụ thể như sau: 

1. Thông tin, tuyên truyền về những thành tựu đạt được qua chặng đường 

90 năm hình thành và phát triển của tỉnh; tuyên truyền giáo dục, quảng bá động 

viên khích lệ toàn dân tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội góp phần xây 

dựng tỉnh Gia Lai ngày càng vững mạnh. 

2. Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động chính diễn ra trong 

Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 

24/5/2022) như: Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai, đón nhận và 

công bố di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh; Diễn đàn kết 

nối Tây Nguyên và Hội chợ quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng khu 

vực Tây Nguyên, duyên hải miền Trung; Chương trình "Giao lưu Việt - Nhật" và 

sản phẩm đặc trưng của Nhật; Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai; Các hoạt 

động đi thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai. 

3. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động liên quan như: Cuộc thi tìm hiểu 

“Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”; Triển lãm, trưng bày ảnh các thành 

tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; Chuỗi 

hoạt động du lịch tại các điểm đến tiêu biểu của tỉnh. 

C. TỔ CHỨC HỌP BÁO  

I. Họp báo tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

1. Chủ trì: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. 

2. Về Kế hoạch thực hiện dự kiến trình Ban Tổ chức Tuần lễ kỷ niệm 90 

năm thành lập tỉnh Gia Lai quyết định (có Kế hoạch chi tiết riêng): 

- Thời gian: Trong 1 buổi; khoảng từ ngày 15 đến ngày 20/4/2022. 

- Số lượng đại biểu và phóng viên, nhà báo tham gia khoảng 100 người.  

- Địa điểm: Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh 

  (Số 155- đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Nội dung họp báo: 

+ Phát hành Thông cáo báo chí về Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 

năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022). 

+Thông tin về các chuỗi hoạt động diễn ra trong Tuần lễ các sự kiện 

chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022). 

+ Chiếu một số Video Clip giới thiệu về Gia Lai. 
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2. Họp báo tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai: 

1. Chủ trì: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. 

2. Về Kế hoạch thực hiện dự kiến trình Ban Tổ chức Tuần lễ kỷ niệm 90 

năm thành lập tỉnh Gia Lai quyết định (có Kế hoạch chi tiết riêng): 

- Thời gian: Trong 1 buổi; khoảng từ ngày 15 đến ngày 20/4/2022. 

- Số lượng đại biểu và phóng viên, nhà báo tham gia khoảng 50 người.  

- Địa điểm: Hội trường 2-9 

  (Số 04- đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

- Nội dung họp báo: 

+ Phát hành Thông cáo báo chí về Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 

năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022). 

+Thông tin về các chuỗi hoạt động diễn ra trong Tuần lễ các sự kiện 

chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022). 

+ Chiếu một số Video Clip giới thiệu về Gia Lai. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở 

Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT để chuẩn bị các nội dung, chương trình, 

kịch bản và các điều kiện cần thiết khác để họp báo. 

- Cử đầu mối cung cấp cho Sở TT&TT các thông tin liên quan đến Tuần lễ 

các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022) 

để thực hiện công tác tuyên truyền. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

 - Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh 

uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, các đơn vị, địa phương triển khai các 

hoạt động thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau tuần lễ các sự kiện chào 

mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022).   

- Chỉ đạo xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu các 

hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ trên các trang mạng, cổng thông tin điện tử, hệ 

thống phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở.  Phối hợp với các đơn vị 

liên quan tuyên truyền qua mạng xã hội và các trang thông tin điện tử... 

- Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên 

địa bàn xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các 

hoạt động sự kiện chào mừng. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn thông hỗ trợ nhắn tin SMS giới thiệu và 

quảng bá về tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai 

đến các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh và cả thuê bao di động chuyển vùng đến 

tỉnh Gia Lai theo yêu cầu của Ban Tổ chức; 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các 

đơn vị có liên quan xây dựng Trang thông tin điện tử (WebSite) giới thiệu về các hoạt 
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động của Tuần lễ và các sản phẩm đặc trưng, các điểm du lịch, các điểm di tích, văn hóa, 

các dự án kêu gọi đầu tư... của tỉnh Gia Lai. 

- Cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung thông cáo báo chí; 

chuẩn bị chương trình, kịch bản họp báo; hỗ trợ hoạt động báo chí liên quan đến 

các sự kiện. 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thông tin, tuyên truyền tuần lễ các sự 

kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai; tổng hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện theo quy định. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố 

hỗ trợ tuyên truyền các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai.   

3. Các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan đại diện, phóng viên báo chí 

thường trú trên địa bàn tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở: 

Triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan 

đến tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai; chủ động 

nghiên cứu xây dựng các tin, bài, phóng sự, tuyến tin bài trên báo in, báo điện tử; 

trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh, kịp thời phản ánh các hoạt động diễn ra 

trước, trong và sau Tuần lễ. 

3.1. Các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh:  

- Báo Gia Lai: nghiên cứu chuẩn bị kỹ về nội dung, hình ảnh để xuất bản số 

báo đặc biệt để cấp phát cho đại biểu tại Lễ Kỷ niệm; Tiếp tục thông tin, tuyên 

truyền theo Kế hoạch số 20-KH/BGL ngày 14/02/2022 của Báo Gia Lai Kế hoạch 

tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện lớn của tỉnh Gia Lai năm 2022. 

- Đài Phát thanh- Truyền hình Gia Lai: chủ động xây dựng phim/phóng sự về 

nội dung Gia Lai 90 xây dựng và phát triển (thời lượng khoảng 15 phút); chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan trong truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm trên sóng 

truyền hình quốc gia và tiếp phát sóng chương trình trên sóng phát thanh, truyền 

hình, WebSite của Đài tỉnh và các đài trong khu vực; Tiếp tục thông tin, tuyên 

truyền theo Kế hoạch số 04/KH-PTTH ngày 22/02/2022 của Đài Phát thanh - 

Truyền hình Gia Lai Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022).   

- Các Văn phòng đại diện, phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương, 

tỉnh thành khác hoạt động trên địa bàn tỉnh: Thường xuyên phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền thông, các Sở, ngành, địa phương liên quan để tìm hiểu các thông tin 

chính thống, tích cực tuyên truyền các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành 

lập tỉnh Gia Lai; góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thành tựu của tỉnh. 

3.2. Hệ thống thông tin cơ sở:  

- Bám sát nội dung kế hoạch để chủ động thông tin, tuyên truyền tuần lễ các 

sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai trên hệ thống thông tin cơ 

cở của địa phương; thực hiện việc thu, phát sóng đầy đủ các chương trình của Đài 

Trung ương và Đài tỉnh. 

- Thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Tuần lễ 

các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 

24/5/2022) tại địa phương.  
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4. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh: 

- Tổ chức, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới 

và an ninh thông tin, bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc trong suốt thời 

gian diễn ra các sự kiện chào mừng. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hỗ trợ, nhắn tin SMS giới thiệu và 

quảng bá về tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai 

đến các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh và cả thuê bao di động chuyển vùng đến 

tỉnh Gia Lai theo yêu cầu của Ban Tổ chức. 

(Gửi kèm: Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 07/3/2022 của  

Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai) 

 

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo thông tin, truyền thông Tuần lễ các sự kiện 

chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022) của Sở 

TT&TT Gia Lai, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện./. 

 
  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan Báo, Đài của tỉnh; 

- VP đại diện, PV thường trú trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng VH&TT các huyện,TX,TP; 

- Trung tâm VHTT&TT các huyện,TX,TP; 

- Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông; 

- Lưu VT, P.TTBCXB, P. BCVT, P.CNTT 

                            

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

 Nguyễn Ngọc Hùng 
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