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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  21  /KH-UBND Kỳ Anh, ngày 05  tháng 01 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 

 

Thực hiện Công văn số 1299/SVHTTDL-NVVH ngày 28/12/2018 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn 

hóa văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Để thiết thực chào mừng kỷ 

niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) 

và mừng xuân Kỷ Hợi 2019, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh ban hành kế hoạch 

tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trên địa bàn huyện, cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2019), mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019. Khẳng định những 

thành tựu đổi mới, kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của huyện Kỳ Anh trong 

năm 2018, tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, 

đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2019, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn. 

- Tổ chức các hoạt động vui Tết, đón xuân Kỷ Hợi năm 2019 nhằm nâng cao 

mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật và góp phần tuyên truyền, ca ngợi những 

thành tựu nổi bật của Đảng bộ, quân và dân huyện Kỳ Anh trong đợt thi đua sản 

xuất phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Đồng thời 

tạo sân chơi lành mạnh cho nhân dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí 

trong dịp tết cổ truyền của dân tộc, tạo ra môi trường hoạt động văn hóa vui tươi, 

lành mạnh, bổ ích, đậm đà bản sắc quê hương, dân tộc.  

2. Yêu cầu 

- Các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, hấp dẫn, mang đậm bản sắc 

văn hóa của dân tộc, của vùng miền. 

- Các hoạt động tuyên truyền cổ động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với tuyên 

truyền những thành tựu nỗi bật về phát triển kinh tế - xã hội, những khởi sắc trong 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

- Bảo đảm công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn ngừa, phòng 

chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông trong những ngày vui Tết 

đón Xuân. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị 
- Các xã tập trung cao cho việc gieo cấy vụ sản xuất Đông - Xuân, chống rét 

cho đàn gia súc, gia cầm. 
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- Tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là tuyên 

truyền rộng rãi, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng các mô hình sản xuất, nâng cao 

thu nhập cho nhân dân. 

 - Chủ động phát động phong trào toàn dân ra quân làm giao thông, thủy lợi 

trước và sau tết Kỷ Hợi gắn với việc vệ sinh môi trường, phong quang, giải phóng 

mặt bằng các tuyến đường liên thôn, liên gia theo chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới. 

 - Chủ động nắm chắc tình hình, tấn công trấn áp các loại tội phạm trong dịp 

Tết, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn giao thông. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động 
 - Kiểm tra, rà soát, tháo dỡ toàn bộ các panô, băng rôn, áp phích đã hết thời 

hạn tuyên truyền, nội dung không còn phù hợp hoặc cũ nát, không để ảnh hưởng 

đến mỹ quan trên địa bàn toàn huyện.  

 - Tất cả các xã, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền 

cổ động trực quan trên hệ thống panô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu về nội dung 

kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 

03/02/2019), mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại trụ sở làm việc. Mỗi xã dựng tối thiểu 

01 cụm cổ động tấm lớn nội dung mừng Đảng, mừng Xuân với nội dung cụ thể 

như sau: 

 * Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!  

 *  Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(3/2/1930-3/2/2019)!  

 * Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2019! 

 * Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam! 

 * Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

 * Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

* Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

* Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

 * Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí 

Minh! 

 - Phát động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại gia đình và đường liên 

thôn. Đối với các xã dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã tổ chức treo cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc trên các trục đường. 

- Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện, 

truyền thanh các xã, Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang TTĐT các xã, Cổng 

chào điện tử huyện về nội dung mừng Đảng, mừng Xuân, các chủ trương của 

Đảng, Nhà nước và của địa phương trong dịp Tết, nhất là việc không được sử 

dụng pháo, không tham gia các tệ nạn xã hội… 

3. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; sinh hoạt các 

Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm; các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh. Đặc biệt 

khuyến khích các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mang tính chất cổ 
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truyền, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nhằm thu hút đông đảo 

nhân dân tham gia. 

- Tại các xã, thôn xóm tổ chức giao lưu các môn thể thao như: bóng đá, 

bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, vật, kéo co, biểu diễn thể dục dưỡng sinh…. 

Khuyến khích tổ chức các trò chơi dân gian lành mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa 

dân tộc như cờ thẻ, kéo co, đấu vật, đánh đu… 

- Tổ chức các hoạt động đón giao thừa tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà 

văn hoá, trung tâm của các xã, thôn, xóm; lễ mừng thọ các vị cao niên nhân dịp 

đầu xuân,… và tổ chức lễ chào cờ đầu năm (vào ngày 01/01 âm lịch) tại trụ sở cơ 

quan và các nhà văn hóa thôn. 

4. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, chúc tết 

- Các xã soát xét các hộ gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ nghèo đặc biệt 

khó khăn để vận động các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể đóng góp, tặng 

quà; tổ chức tốt việc tiếp nhận, trao các suất quà của Đảng, Nhà nước, các tổ chức 

từ thiện đến tận tay đối tượng đảm bảo công khai, công bằng, bảo đảm gia đình 

nào cũng có một cái Tết ấm no, vui vẻ. 

- Tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà các bậc lão thành cách 

mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các gia đình liệt 

sỹ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, người bị nhiễm chất độc da 

cam, người già không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… 

- Tổ chức cho cán bộ và nhân dân dâng hương, dâng hoa viếng Nghĩa trang 

liệt sỹ huyện, đài tưởng niệm liệt sỹ các xã. 

5. Các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội 

- Xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo 

an ninh trật tự trước, trong và sau tết nguyên đán Kỷ Hợi. 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi nhập lậu, buôn bán, tàng trữ, 

vận chuyển và đốt pháo nổ. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng và công an các xã có phương án đảm bảo 

an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông. 

- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở, hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, 

lòng lề đường làm nơi buôn bán. Kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm, nhằm 

đảm bảo ATGT phục vụ nhân dân đón tết. 

- Triển khai thực hiện đúng, đủ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy 

định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt. 

6. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống các dịch 

bệnh. 

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, xây 

dựng phương án phòng, chống dịch bệnh trong thời gian trước, trong và sau Tết 

nguyên đán 2019. 

- Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kịp thời tiêu 

hủy những gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của 

nhân dân. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, 

đơn vị và ủy ban nhân dân các xã tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân. 

- Làm tốt công tác kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, 

lễ hội, ngăn chặn bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, các loại văn hóa phẩm độc 

hại. 

2. Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện 
- Chịu trách nhiệm khảo sát, thiết kế, trang trí treo băng cờ, khẩu hiệu, chỉnh 

trang hệ thống đèn trang trí tại tuyến đường Đồng - Phú, trung tâm hành chính 

huyện. 

- Chủ động phối hợp và đôn đốc các xã làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức 

các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí tạo không khí 

vui tươi, phấn khởi trong dịp lễ tết. 

- Bám sát các kế hoạch hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán đưa 

tin, bài phản ánh trên các chương trình bản tin phát thanh, truyền thanh, Cổng 

TTĐT của huyện. 

- Chỉ đạo các trạm truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh xã về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và Lễ hội, các chủ 

trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, các mục tiêu 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện. 

3. Phòng NN&PTNT: Chỉ đạo thực hiện tốt vụ sản xuất Đông - Xuân, xây 

dựng các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Xây dựng kế hoạch, phương án, hướng dẫn các 

địa phương tổ chức ra quân làm giao thông đầu năm. 

5. Phòng Lao động, Thương binh và xã hội 
- Tham mưu kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm 

hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện; Tổ chức tốt việc chi trả 

chế độ, việc hỗ trợ cho các đối tượng chính sách. 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức lễ dâng hương, dâng 

hoa tại nghĩa trang liệt sỹ huyện. 

6. Huyện đoàn: Chỉ đạo tổ chức đoàn cơ sở phối hợp với Ban văn hoá xã, 

các tổ chức đoàn thể quần chúng tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể 

dục thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn.  

7. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện: Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt 

việc tổ chức cho học sinh ký cam kết không tham gia tàng trữ, sử dụng các loại 

chất nổ, không đốt pháo, đảm bảo trật tự an toàn trong thời gian nghỉ tết. 

8. Liên đoàn lao động huyện: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác 

vệ sinh, trang trí trụ sở làm việc, động viên đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt 

động ở nơi cư trú. 

 9. Công an huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch tăng cường 

công tác giữ gìn trật tự trị an trong cộng đồng dân cư, an ninh trật tự trong từng 

thôn xóm, làng xã, không để xẩy ra trộm cắp, gây gổ, đánh đập nhau, tai nạn giao 
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thông. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tàng trữ và sử dụng trái phép các 

loại pháo, đánh bạc dưới mọi hình thức. 

10. Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Đồng: Chủ động đảm bảo hệ thống điện chiếu 

sáng dọc tuyến đường Đồng Phú và Trung tâm Hành chính huyện, đóng điện từ 18 

giờ đến sáng hôm sau, chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

huyện tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí 

trên địa bàn. 

11. Hội chữ thập đỏ huyện: Tuỳ theo các nguồn hỗ trợ phối hợp phòng Lao 

động, Thương binh & Xã hội chuyển kinh phí cho các đối tượng trong diện Hội 

quản lý. 

        12. UBND các xã 

Căn cứ vào điều kiện từng xã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức hoạt động 

theo quy mô toàn xã hoặc chỉ đạo các thôn tổ chức các hoạt động: 

- Liên hoan văn nghệ quần chúng và các hoạt động thiết thực mừng Đảng, 

mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

- Tổ chức thi đấu, giao hữu các môn thể dục thể thao. 

- Tuyên truyền Luật An toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng 

chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo 

nổ trên địa bàn quản lý. 

- Thông báo tới toàn thể nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong dịp tết. 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 

2019, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thủ trưởng các cơ 

quan đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt kết 

quả cao; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng 

HĐND-UBND, phòng Văn hóa - Thông tin huyện) để theo dõi, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở VH,TT&DL tỉnh; 

- Sở TT&TT tỉnh; 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

- Các tổ chức đoàn thể cấp huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị UBND huyện; 

- UBND các xã, các cơ quan đơn vị; 

- Lưu VT. 

Gửi văn bản điện tử./. 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Xuân Thủy 
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