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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng
năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Quan
Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCĐ ngày 29/12/2020 của Ban Chỉ đạo các
ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 về tổ chức
các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021 trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch tổ chức
các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021 trên địa
bàn huyện như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức các hoạt động sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh,
huyện nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi
dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự
cường dân tộc; khơi dậy niềm tự hào và củng cố niềm tin cho mọi tầng lớp Nhân
dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là
trong công cuộc đổi mới đất nước, phát triển và hội nhập ngày nay.
- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong
Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ
động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành
các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội quố c phòng, an ninh của
huyện năm 2021; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
Văn Quan lần thứ XXIII.
- Nhằm thúc đẩy các hoạt động, quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch của
huyện đến đông đảo Nhân dân trong và ngoài huyện.
2. Yêu cầu
Các hoạt động được tổ chức phải bảo đảm thực hiện nghiêm các phương án
phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Việc tổ chức,
tham gia các hoạt động, sự kiện phải được thống nhất, chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành
đồng bộ, giàu bản sắc văn hóa truyền thống kết hợp yếu tố văn minh, hiện đại; bảo
đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường, khuyến khích
xã hội hóa các hoạt động.
B. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHÀO MỪNG CÁC NGÀY KỶ
NIỆM, SỰ KIỆN QUAN TRỌNG NĂM 2021
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1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, văn hiến
và anh hùng của Đảng, của Nhân dân ta, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát
vọng hòa bình của dân tộc; ý nghĩa văn hóa linh thiêng của ngày Tết cổ truyền;
quảng bá hình ảnh của văn hóa, thành tựu phát triển kinh tế và các nét đặc sắc về
văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Văn Quan. Tuyên truyền các hoạt động
mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh
Lạng Sơn kết hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc
vùng Đông Bắc lần thứ XI, năm 2021 tại tỉnh Lạng Sơn.
- Khẳng định ý nghĩa lịch sử, dân tộc thiêng liêng của các ngày kỷ niệm
quan trọng, ngày lễ lớn trong năm đối với Nhân dân: 75 năm Ngày Tổng tuyển cử
đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bầu cử Đại
biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026; Kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các
đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 80 năm
Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân I và các ngày kỷ niệm, sự kiện khác.
2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyề n trên hệ thống phương tiện thông tin truyền thông của huyện
và hệ thống đài truyền thanh các xã.
- Tuyên truyền lưu đô ̣ng, trang trí cổ đô ̣ng trực quan, pa nô, áp phích trên
các trục đường, các điểm đông dân cư; lồng ghép biể u diễn văn hóa văn nghệ, các
hoa ̣t đô ̣ng thể du ̣c thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng; hội nghị xã, thị trấn,
thôn, khu phố… và các hình thức tuyên truyền khác.
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội.
3. Thời gian tuyên truyền
Tuyên truyền xuyên suốt năm 2021; mỗi sự kiện, lễ kỷ niệm tập trung tuyên
truyền cao điểm tối thiểu trước 01 tháng và trong tháng diễn ra hoạt động.
4. Cơ quan thực hiện
Đề nghị Ban Tuyên giáo - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện chỉ đạo,
định hướng chung đối với công tác tuyên truyền.
Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn căn
cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện.
II. HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021
1. Tham gia Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021
1.1. Thời gian: từ ngày 05/02/2021 đế n hế t ngày 10/3/2021 (từ ngày 24
tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 27 tháng Giêng năm Tân Sửu).
1.2. Địa điểm: Công viên Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn và một số địa
điểm khác.
1.3. Tham gia các hoạt động:
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a) Cuộc thi Vườn Đào đẹp và cây Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Tân Sửu năm 2021
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.
b) Trình diễn trang phục dân tộc gắn với quảng bá hình ảnh hoa Đào Lạng Sơn.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.
c) Trưng bày, quảng bá hình ảnh du lịch Lạng Sơn và hỗ trợ thông tin cho
khách du lịch.
Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
d) Hội hát sli, lượn và thi Lày cỏ dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.
đ) Thi múa sư tử mèo
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.
e) Ngày hội Hương sắc ẩm thực xứ Lạng.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.
(Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xây dựng kế hoạch riêng cho các hoạt động)
2. Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021
2.1. Tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng hương nhân dịp
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
a) Thời gian: trong tháng Chạp năm Canh Tý.
b) Nội dung: thực hiện theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 28/12/2020
của UBND huyện.
c) Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn.
2.2. Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII và đón Giao thừa xuân Tân Sửu năm 2021.
a) Thời gian: đêm 08/02/2021, tức đêm 27 tháng Chạp năm Canh Tý.
b) Địa điểm: sân Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan.
c) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan.
(có kế hoạch riêng)
2.3. Tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đón Giao thừa Xuân Tân Sửu năm 2021
a) Thời gian: 00 giờ 00 phút, ngày 12/02/2021, tức thời điểm Giao thừa đón
năm Tân Sửu 2021.
b) Cơ quan thực hiện: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Quan.
(có kế hoạch riêng)
2.4. Chỉ đạo tổ chức Hội Chợ Bãi, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan.
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a) Thời gian: ngày 01/3/2021 (tức ngày 18 tháng Giêng năm Tân Sửu).
b) Địa điểm: xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
c) Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc chủ trì, phối hợp với
Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
huyện tổ chức thực hiện.
(có kế hoạch riêng)
2.5. Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” và ra quân làm thủy lợi nhân dịp
Xuân Tân Sửu năm 2021
a) Thời gian: dự kiến ngày 17/02/2020 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm
Tân Sửu).
b) Cơ quan chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.
(có kế hoạch riêng).
III. CÁC NGÀY KỶ NIỆM CỦA ĐẤT NƯỚC TRONG NĂM 2021
1. Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công bầu cử Đại
biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021
- 2026 gắn với kỷ niệm 45 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước
Việt Nam thống nhất (25/4/1976-25/4/2021)
a) Thời gian: dự kiến ngày 23/5/2021.
b) Địa điểm: sân Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan.
c) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan.
2. Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày
Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021)
a) Thời gian: dự kiến ngày 17/12/2021.
b) Địa điểm: sân Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan.
c) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan.
3. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ
chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng
và cách mạng Việt Nam và kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan
trọng: 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
(28/01/1941 - 28/01/2021) và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
(05/6/1911 - 05/6/2021); 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 08/8/2021); 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 25/8/2021); 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 - 06/3/2021);
120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021); 130 năm
ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021); 110 năm ngày sinh đồng chí Lê
Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021); 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
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(23/10/1961 - 23/10/2021) và các ngày kỷ niệm, sự kiện khác trong năm 2021.
a) Thời gian: theo từng sự kiện trong năm.
b) Địa điểm: trên địa bàn toàn huyện.
c) Cơ quan thực hiện: các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện;
UBND các xã, thị trấn.
IV. CÁC NGÀY KỶ NIỆM CỦA TỈNH, HUYỆN TRONG NĂM 2021
1. Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc
quân I (23/02/1941 - 23/2/2021)
a) Thời gian: trong tháng 02/2021.
b) Địa điểm: trên địa bàn toàn huyện.
c) Cơ quan thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện;
UBND các xã, thị trấn.
2. Tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập
tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)
2.1. Thời gian: từ ngày 03/11/2021- 06/11/2021.
2.2. Địa điểm: trên địa bàn toàn huyện và thành phố Lạng Sơn.
2.3. Nội dung các hoạt động
a) Phát động và tổng kết phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 190
năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Nội vụ huyện.
b) Cuộc thi “Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn”
Cơ quan chủ trì thực hiện: Ban Tuyên giáo - Trung tâm bồi dưỡng chính
trị huyện.
c) Thực hiện chỉnh trang đô thị, trang trí đường phố chào mừng kỷ niệm
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.
3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Lương
Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2021)
a) Thời gian: trong tháng 8/2021.
b) Địa điểm: trên địa bàn toàn huyện.
c) Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
(có kế hoạch riêng)
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
- Xây dựng các Kế hoạch chi tiết của các hoạt động sự kiện do cơ quan tham
mưu thực hiện, đảm bảo phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan,
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đơn vị tổ chức các nội dung hoạt động theo Kế hoạch đề ra.
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện tăng cường công tác
kiểm tra lĩnh vực quảng cáo, các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao,
công tác quản lý lễ hội đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, phấn khởi
và an toàn.
- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, cổ động trực quan, văn nghệ, thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Tân
Sửu trên địa bàn huyện và tham gia các hoạt động do tỉnh tổ chức.
- Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về Lễ hội trên địa bàn
huyện trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu.
2. Đề nghị Ban Tuyên giáo - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
Định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng về nội dung đối với
các hoạt động kỷ niệm và chào mừng năm mới 2021; phát động cuộc thi “Tìm hiểu
về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn” trên địa bàn huyện.
3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
- Tham mưu chủ trì xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức và tham gia các
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền, trang trí trên địa bàn
huyện trong các dịp lễ kỷ niệm, các sự kiện diễn ra trong năm 2021 theo Kế hoạch
đã đề ra.
- Thực hiện thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa to lớn của các sự kiện bằng
nhiều hình thức như: tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí, cờ, hoa, khẩu hiệu
tại trung tâm huyện; tuyên truyền bằng xe lưu động trên các tuyến đường của
huyện; thông qua hệ thống loa truyền thanh, Trang thông tin điện tử của huyện;
biên tập tài liệu tuyên truyền gửi cho các xã, thị trấn; kịp thời đưa tin về các hoạt
động kỷ niệm, các sự kiện theo Kế hoạch này.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động như:
viếng tượng đài đồng chí Lương Văn Tri; Nghĩa trang liệt sỹ; Lễ phát động “Tết
trồng cây”; tổ chức Lễ hội Chợ Bãi, xã Yên Phúc; hỗ trợ chuyên môn, hỗ trợ trang
thiết bị cho xã, thị trấn (nếu có) trong việc tổ chức Lễ hội xuân.
4. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
Chủ trì tham mưu triển khai kế hoạch và tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn
đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các gia đình thương binh - liệt sỹ, người có
công, dâng hương nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức Lễ
phát động “Tết trồng cây”, ra quân làm giao thông, thủy lợi nhân dịp Xuân Tân
Sửu năm 2021; hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Lễ phát động đảm bảo
chất lượng, hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
6. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
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- Tăng cường chỉ đạo, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong
quá trình tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch.
- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi
trường, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ
nhân lực, thuốc chữa bệnh, phương tiện, trực cấp cứu, tổ chức trực ban 24/24 giờ để
duy trì tốt việc khám, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu người bệnh trong dịp Tết Nguyên
đán Tân Sửu.
7. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động; kinh phí tổ chức,
tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo nội dung Kế hoạch.
8. Công an huyện
- Chỉ đạo, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông,
phòng cháy chữa cháy, đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông
tại các khu vực diễn ra hoạt động tại huyện.
- Phối hợp các ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai
phạm trong hoạt động và dịch vụ văn hóa, an toàn giao thông... Chú ý phòng ngừa,
ngăn chặn và kiên quyết xử lý các tệ nạn: cờ bạc, mại dâm, đua xe, đốt pháo nổ,
mê tín dị đoan,…
9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện
- Chủ trì, tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo
hoa. Chuẩn bị nhân lực, phương tiện kỹ thuật, thiết bị phục vụ cho việc bắn
pháo hoa. Phối hợp thực hiện tốt việc vận chuyển, bắn pháo hoa bảo đảm an
toàn, đúng quy định.
- Chủ trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày quốc phòng toàn dân.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể
- Phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, các tầng lớp Nhân
dân tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; các dịp lễ, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm
và chào năm mới 2021. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên,
đoàn viên và Nhân dân chào mừng các ngày kỷ niệm.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ
lớn theo Kế hoạch năm đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả.
11. Điện lực Văn Quan
Đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sinh hoạt của Nhân dân, đặc biệt là
trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện, các
điểm diễn ra các hoạt động chung tại huyện.
12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
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- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao. Triển khai thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí băng-rôn, khẩu
hiệu trong dịp chào năm mới 2021 và tết Nguyên đán Tân Sửu, các ngày kỷ niệm
năm 2021 và các hoạt động tuyên truyền Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt các hoạt động lễ hội trong dịp Xuân
Tân Sửu 2021 đảm bảo an toàn, lành mạnh. Đặc biệt quan tâm thực hiện nghiêm
túc việc phòng chố ng buôn bán, vâ ̣n chuyể n, tàng trữ, sử du ̣ng trái phép chất nổ,
các loa ̣i pháo nổ ; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo an toàn giao thông;
an ninh trật tự trên địa bàn.
- Chủ động bố trí nguồn kinh phí và triển khai tổ chức các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trang trí, tuyên truyền, cổ động... tạo không khí
phấn khởi trong Nhân dân địa phương.
- Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang công sở, đường
phố, đường làng, ngõ xóm, các công trình công cộng. Tuyên truyền, vận động Nhân
dân tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.
- Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, trên các trục đường
chính, cụm đông dân cư tại địa bàn quản lý; tuyên truyền vận động các hộ gia đình
treo Cờ tổ quốc vào các dịp sự kiện, lễ kỷ niệm.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm,
sự kiện quan trọng năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Quan. UBND huyện đề nghị
Ban Tuyên giáo - Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam huyện, các đoàn thể huyện và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị
trấn triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi
về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) để tổng hợp chung sau
khi kết thúc các hoạt động./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở VH,TT&DL;
(b/c)
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo - TTBDCT huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VTTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Đức Dũng

