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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao 

mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão - 2023

Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND huyện 
Ninh Giang về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao  mừng Đảng, 
mừng Xuân Quý Mão 2023, Hướng dẫn số 38/HD-TrTVHTT ngày 26/12/2022 của 
Trung tâm VHTT huyện Ninh Giang, tổ chức tuyên truyền, văn hóa, thể thao kỷ 
niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Quý Mão. 
UBND xã Văn Hội xây dựng kế hoạch hoạt động, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng 

Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách 
mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định sự lãnh 
đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới đất nước 
hiện nay.

- Giới thiệu những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất 
nước, của tỉnh, của huyện và của địa phương năm 2022; nhằm tạo khí thế phấn 
khởi, tin tưởng của nhân dân vào công cuộc đổi mới; phát huy cao nhất khả năng 
của nhân dân tham gia sáng tạo văn hóa, giữ gìn thuần phong mỹ tục, góp phần bảo 
tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao kỷ niệm 93 năm Ngày thành 
lập Đảng (03/02) và đón tết Nguyên đán Quý Mão phải gắn liền với các phong trào 
thi đua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2023.

- Tổ chức các hoạt động phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, chú 
trọng chất lượng các hoạt động, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, hướng 
về cơ sở, gắn với bảo vệ môi trường văn hóa lành mạnh tại các điểm tổ chức hoạt 
động văn hóa nơi công cộng; khuyến khích xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể 
thao.



II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đài truyền thanh xã
-  Tăng cường số lượng, chất lượng tin bài phát trên hệ thống đài truyền 

thanh của xã; Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên tới các tầng lớp nhân dân về ý 
nghĩa lịch sử trọng đại của ngày thành lập Đảng 3/2; truyền thống lịch sử vẻ vang 
của Đảng trong 93 năm qua; những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng 
Đảng của Đảng cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn sau những năm đổi 
mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Tuyên truyền mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã 
hội năm 2023, về xây dựng, củng cố Quốc phòng, Quân sự địa phương

- Tuyên truyền công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, kết quả thực hiện 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn 
mới nâng cao” trên địa bàn xã, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang.

- Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm Nghị định số 
137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; các 
kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo huyện về cao điểm chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông... 
đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

- Biểu dương kịp thời những gương điển hình tiên tiến của các cá nhân, đơn 
vị đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

2. Công chức Văn hóa TT-TT
- Chỉ đạo treo băng Zôn, khẩu hiệu ở các tuyến đường liên huyện, liên xã, 

liên thôn, khu Trung tâm hành chính xã, trụ sở các cơ quan đơn vị, trường học và 
Nhà văn hóa các thôn.

- Phối hợp tổ chức cho học sinh THCS và Tiểu học dọn vệ sinh Nghĩa trang 
Liệt sỹ xã (từ ngày 17/01 đến ngày 18/01/2023).

- Phát động nhân dân trên địa bàn 6 thôn dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, 
nhà Văn hóa (từ ngày 18/01 đến ngày 19/01/2023).

- Phát động và hướng dẫn nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng kỷ 
niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 và đón Tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023 ( từ ngày 11/01 đến ngày 06/02/2023).

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trước, trong và 
sau dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng (03/02), tết Nguyên đán Quý Mão.



- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao và  
dịch vụ văn hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán; ngăn chặn kịp thời các hoạt 
động mê tín dị đoan tại các khu di tích lịch sử văn hóa.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, các cơ sở thờ tự,... không sử 
dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật ngoại lai, treo đèn lồng không phù hợp với 
thuần phong mỹ tục Việt Nam để trang trí trước cửa, nơi công cộng; di dời các linh 
vật, vật phẩm lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ra khỏi di tích, 
đền, chùa, công sở, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

- Kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các pano, áp phích, quảng cáo,... đã hết thời hạn, 
nội dung không còn phù hợp hoặc đã cũ nát gây mất mỹ quan.

Trên đây là kế hoạch hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao chào 
mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 
3/2/2023) và mừng xuân Quý mão 2023. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các cơ 
quan, đơn vị và các thôn phối kết hợp tổ chức tốt các hoạt động "Mừng Đảng - 
Mừng Xuân"  theo Kế hoạch  đã đề ra./. 

Nơi nhận:                                                    
- Phòng Văn hoá, thông tin; 
- Trung tâm văn hóa-thể thao huyện;  
- Đảng uỷ - TT. HĐND- UBND xã;
- Các đoàn thể;
- Các thôn;
- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH
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