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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động VHVN- TDTT
Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Tỵ năm 2013

Căn cứ Quyết định 1979/QĐ-UBND, ngày 28/12/2012 về việc thành lập
Ban chỉ đạo tết nguyên đán Quý Tỵ năm 2013; Thực hiện Kế hoạch số 01/KHUBND ngày 03/01/2013 của UBND huyện Đông Triều “Về việc chỉ đạo sản xuất
kinh doanh quý I, tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013” và chỉ đạo của sở
VHTTDL, sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh “V/v tổ chức các hoạt
động Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Tỵ năm 2013”. Phòng Văn hóa và Thông tin
huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng Mừng Xuân Quý Tỵ năm 2013” như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Thông qua công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động “Mừng ĐảngMừng Xuân” nhằm cổ vũ, động viên cán bộ CCVC, lực lượng vũ trang và toàn thể
nhân dân các dân tộc huyện nhà phát huy nội lực thi đua lập thành tích cao nhất
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2013 ngay từ ngày đầu năm, chào
mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2; và các ngày
lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2013.
Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ - thể dục
thể thao; vui chơi giải trí cần được tổ chức phong phú, sôi động tạo không khí vui
tươi, lành mạnh mang đậm truyền thống quê hương, đất nước và bản sắc dân tộc.
Đẩy mạnh xã hội hoá trên cơ sở chỉ đạo, hỗ trợ khuyến khích của các đoàn thể, tổ
chức xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân trực tiếp tổ chức tham gia các hoạt
động “Mừng Đảng- Mừng Xuân”.
Việc tổ chức các hoạt động cần hướng về cơ sở, thu hút đông đảo nhân dân
tham gia vui tết, đón xuân tiết kiệm, an toàn; đồng thời chủ động ngăn ngừa hiện
tượng mê tín dị đoan, tai tệ nạn xã hội, gây mất an toàn giao thông, ngăn chặn kịp
thời việc vi phạm Nghị định 36 của chính phủ và Quyết định 95 của Thủ tướng
chính phủ về việc buôn bán, tàng trữ, đốt các loại pháo, đốt thả đèn trời, bảo đảm
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
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II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC

1. Công tác tuyên truyền
- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, để phục vụ nhiệm vụ chính trị
của địa phương, đơn vị về chỉ đạo sản xuất kinh doanh, các hoạt động chào mừng
kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/2/2013);
và các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, tuyên truyền các hoạt động “Mừng
Đảng -Mừng xuân” tại địa phương, đơn vị để thu hút nhân dân hưởng ứng.
- Tổ chức cắt, kẻ, in, căng treo băng, cờ, panô khẩu hiệu, cụm tranh cổ động
trên dọc quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn, tại trụ sở cơ quan đơn vị và nơi
tập trung dân cư. Tuyên truyền bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, đường thông
hè thoáng không để các bảng biển hiệu, quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao
thông làm mất mỹ quan đô thị, khu dân cư.
- Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội
phạm, bảo vệ tết Quý Tỵ năm 2013. Quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn
hoá, các lễ hội truyền thống lễ hội đầu xuân tại các di tích LSVH theo đúng quy
định.Vận động nhân dân nhất là thanh thiếu niên trong công tác phòng chống buôn
bán, vận chuyển, đốt các loại pháo trái phép, đốt thả đèn trời.
- Chuẩn bị điều kiện thật tốt để đón nhận danh hiệu làng, khu phố, cơ quan văn
hoá đối với các đơn vị được UBND huyện công nhận năm 2012.
2- Hoạt động do phòng văn hoá và thông tin huyện thực hiện:
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan,
doanh nghiệp, lực lượng vũ trang…trên địa bàn tổ chức triển khai: công tác tuyên
truyền, khánh tiết, tổ chức triển khai các hoạt động “Mừng Đảng- Mừng Xuân”;
quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống; kiểm tra, các hoạt động văn hoá và dịch vụ
văn hoá như Karaoke, Internet, quảng cáo, trò chơi điện tử… trên địa bàn toàn
huyện trước, trong và sau Tết Quý Tỵ 2013.
- Tổ chức phối hợp triển khai công tác kiểm tra các hoạt động văn hoá và
dịch vụ văn hoá, phối hợp xuống đường giải tỏa biển quảng cáo vi phạm hành
lang an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện.
- Tổ chức trang trí tại trung tâm huyện, lắp đặt hệ thống panô gồm 220
chiếc, 1.200 cờ các loại, 20 băng rôn để tuyên truyền dọc trục quốc lộ 18A từ xã
Bình Dương đến Hồng Thái Tây, trang trí khánh tiết phục vụ các hội nghị cuối
năm của huyện, chương trình đón giao thừa “Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Tỵ
năm 2013”.
- Tổ chức Hội báo xuân tại thư viện Huyện.
- Tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao: Giao hữu bóng tại sân vân động
trung tâm; tổ chức giao hữu cầu lông, quần vợt Mừng Đảng - Mừng Xuân.
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- Tổ chức kiểm tra các hoạt động đón xuân tại các nhà văn hóa - khu thể
thao của thôn, khu phố trên địa bàn toàn huyện.
3- Các hoạt động do UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện:
- Đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp với phòng văn hoá và thông tin,
chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa
văn nghệ, thể dục thể thao “Mừng Đảng-Mừng xuân” Quý Tỵ năm 2013 trên địa
bàn quản lý. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện như: loa
truyền thanh, băngrôn khẩu hiệu, pa nô, cờ tổ quốc…Kỷ niệm 83 ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/1930- 03/02/2013); chỉ đạo nhân dân nhất là đối
tượng Thanh thiếu niên thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009NĐ-CP ngày
15/9/2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, Quyết định 95/2009/QĐ- TTg
của Thủ tướng về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, buôn bán đốt thả đèn trời;
công tác trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống
cháy rừng…
- Chỉ đạo tổ chức đón nhận danh hiệu làng, khu phố, cơ quan văn hoá đối
với các làng, khu phố, cơ quan được UBND huyện công nhân danh hiệu năm 2012.
- Ban Văn hoá chủ động tham mưu cho UBND các xã, thị trấn trên địa bàn
chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức, triển khai các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí Mừng Đảng - Mừng Xuân và các
nội dung trên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
- Mỗi xã, thị trấn tổ chức ít nhất một điểm vui chơi cấp xã, thị trấn, chỉ đạo
các thôn, khu sử dụng hiệu quả tiền hỗ trợ của tỉnh đối với các nhà văn hóa thôn
khu (mỗi thôn được hỗ trợ 02 triệu đồng, mỗi khu phố 01 triệu đồng) số kinh phí
hỗ trợ sử dụng vào các nội dung:
Tại nhà văn hóa - khu thể thao mỗi thôn khu phố tổ chức một điểm các hoạt
động nhân dịp tết gồm: 01 mâm ngũ quả, các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng
xuân, giao hữu TDTT, tổ chức các trò chơi dân gian, các điểm vui chơi và tổ chức
các hoạt động. Trang trí 02 băng khẩu hiệu với nội dung tuyên truyền “Mừng
Đảng- Mừng xuân” về thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ và Quyết định 95 của
Thủ tướng Chính phủ, vận động nhân dân trong làng, khu phố treo cờ tổ quốc tại
nhà riêng.
- Các xã, thị trấn có trục đường 18A đi qua, căng băngrôn, tại các cụm cột và
căng cờ nheo trên các giá treo cờ đã lắp trên cột điện ( Phòng VH&TT cấp cờ nheo
để các xã- thị trấn căng treo) trên trục đường. Mỗi xã căng ít nhất 01 băngrôn
(riêng thị trấn Mạo Khê căng 02 băngrôn). Vận động nhân dân treo cờ tổ quốc tại
nhà riêng và các thôn, khu căng treo băng zôn tại trung tâm thôn, khu. Thường
xuyên kiểm tra, chỉnh sửa băng, cờ trên trục đường thuộc địa phận từng địa
phương.
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- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống, công tác vệ sinh, đảm
bảo an toàn đối với những di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn xã, thị trấn (các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, nghi lễ truyền thống).
4- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện:
- Mỗi đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trường học ít nhất có 01 khẩu hiệu
tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân, tuyên truyền Nghị định số 36/2009/NĐCP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Quyết định số
95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập
khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán đốt và thả đèn trời. Xây dựng kế hoạch tổ
chức các hoạt động Văn hóa văn nghệ , thể dục thể thao “Mừng Đảng- Mừng
xuân” trong CBCCVC-LĐ cơ quan, đơn vị.
- Các đơn vị, doanh nghiệp, trường học nằm dọc tuyến đường quốc lộ 18A
căng treo khẩu hiệu và cờ dọc trục đường. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng - Mừng Xuân trong đơn vị để động viên kịp
thời Cán bộ, CCVC-LĐ vui tết, đón xuân.
* Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:
- Cán bộ và nhân dân ……. nghiêm túc thực hiện không sản xuất, nhập
khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời.
- Nhiệt liệt chào mừng 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/2/1930 – 03/2/2013).
- Mừng đất nước đổi mới, Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Tỵ 2013.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Căn cứ vào nội dung kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng- Mừng
Xuân Quý Tỵ năm 2013. Đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp, chỉ đạo Ban văn
hoá các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai công tác, gửi kế hoạch về phòng
Văn hoá và Thông tin trước ngày 15/01/2013 và đề nghị các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trang trí
khánh tiết.
- Đề nghị hiệp hội doanh nghiệp phối hợp chỉ đạo các doanh nghiệp trong
hiệp hội tổ chức tốt việc tuyên truyền, trang trí khánh tiết theo nội dung trên.
* Thời gian thực hiện căng treo băng rôn khẩu hiệu, cờ tổ quốc từ ngày
25/01/2013 đến ngày 20/2/2013.
* Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với UBND các xã, thi trấn tổ
chức việc kiểm tra thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền đối với các xã, thị trấn
và các thôn, khu phố trên địa bàn vào ngày 28 đến 29/1/2013.
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- Tổng hợp kết quả công tác tuyên truyền ở địa phương và kế hoạch tổ chức
văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đơn vị gửi về phòng Văn hóa và Thông tin
huyện chia làm 02 đợt, đợt 1 trước ngày 30/01/2013, đợt 2 vào trước 13/02/2013
để tổng hợp báo cáo UBND huyện./.
Nơi nhận:
- Sở VHTT&DL;
- Sở TTTT;
báo cáo
- UBND huyện;
- Cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp (P/hợp);
- BVH 21 xã, thị trấn (T/hiện);
- 175 Làng, khu phố (thực hiện)
- Lưu (Vp VHTT).

TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Thị Viễn
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