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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 
mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU �

�c đ�

Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 92 năm xây dựng và phát triển của Đảng 
Cộng sản Việt Nam; 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.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên các cấp, 
các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân vượt khó khăn, thách thức, chung ức, 
đồng lòng, quyết tâm chống dịch bệnh hiệu quả, khôi phục 

trì phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân. Tạo không 
khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; 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 của huyện năm 2022; 
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Quan lần thứ 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII. 

Nhằm thúc đẩy các hoạt động quảng bá hình ảnh, văn hóa, tiềm năng của 
huyện đến đông đảo Nhân dân trong và ngoài huyện.

ầ

Tổ chức các hoạt động mừng Đả ừ Nhâm Dần năm 2022
sức lan tỏa sâu rộng, gắn với nội dung tuyên truyền về tăng cườ ác đả

ả ậ ự àn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, phò ố
á ậ ể à � ử ụ á � á ạ á ổ; vận động 

dân thực hiện đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, bảo đảm trang trọng, thiết 
thực, tiết kiệm, an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh 19. Tăng 
cường, khuyến khích xã hội hóa các hoạt động. 



Nội dung các hoạt động phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, giàu bản sắc văn hóa 
truyền thống của dân tộc và phù hợp với xu thế mới, đảm bảo tính truyền thống kết 
hợp yếu tố văn minh, hiện đại; góp phần tuyên truyền, quảng bá tốt các tiềm năng, 
thế mạnh của huyện

B. NỘI DUNG 

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN 

� ừ ày 17/01/2022 đế ế ứ ừ à
á ạp năm Tân Sửu đến ngày ng Giêng năm Nhâm Dần)

ộ �

ề ỷ ệm 92 năm Ngà à ập Đả ộ ả ệ
ắ ớ ừ Nhâm Dần năm 2022 ừng đấ

nước đổ ớ ề � ềm năng du lịch, di sản văn hó
ắ ả � à ự á ể ế, văn hóa, xã ộ ủ huyện t
ờ � đổ ới. Tăng cường đẩ ạ ề ề giải pháp bảo đảm an 

sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; các phong trào thi 
đua yêu nước; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt là nh�ng tấm gương 
sáng, nh�ng nghĩa cử cao đẹp trong công tác phòng chống đại dịch COVID

Tuyên truyền về đảm bảo an toà ò ố ả ấ ậ
ể á à � à ử ụ á � á ạ á ổ, an toàn vệ sinh 

thực phẩm dịp trướ à ết Nguyên đá ác hoạt động “đền ơn 
đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong 
dịp Tết, nh�ng người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là nh�ng người bị ảnh hưởng 
nặng nề của đại dịch COVID 19, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa

ồ � ền về thự ệ á ệ ụ ụ á ể
ế, văn h ã ộ của huyện trong năm 2022 và thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ huyện Văn Quan lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng 
Sơn lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

� ứ �

ền trên hệ thống phương tiện ruyền thông của huyện 
và hệ thống đài truyền thanh các xã.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội. 

uyên truyền lưu độ í ổ độ ự
trục đường, các điểm đông dân cư lồng gh� ể �n văn hóa văn nghệ, á ạ
độ ể ụ ể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng; hội nghị xã, thị trấn, thôn, khu 
phố… và các hình thức tuyên truyền khác.

Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên đị à
huyện thự ệ ờ ổ ốc, treo băng rôn khẩu hiệu, trang trí ề
ạ ụ ở cơ quan, đơn vị, các thôn, khu phố, hộ gia đình từ ngày 25/01/2022 đế
ế ứ ừ à á ạp năm Tân Sửu đến ngà á

Giêng năm Nhâm Dần).



II. HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022  

1. Chỉnh trang đô thị và trang tr� đư�ng phố

Thời gian: từ ngày 17/01/2022 đế ế ứ ừ à
á ạp năm Tân Sửu đế áng Giêng năm Nhâm Dầ

Địa điểm: trên đị ệ

Đơn vị ủ Trung tâm Văn hóa, Thể ề ệ

Cơ quan phố ợ UBND các xã, thị trấn.

Tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng hương nhân 
dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thời gian: trong tháng Chạp năm Tân Sửu.

Nội dung: thực hiện theo Kế hoạch số 259/KH
của UBND huyện.

Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội Dân tộc huyện 
chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn.

hương tr�nh văn nghệ chào mừng uân Nhâm Dần năm 2022

Nội dung: hực hiện đăng tải chương trình nghệ thuật chào mừng 
Nhâm Dần do tỉnh ghi hình trên các trang Thông tin điện tử, mạng internet, mạng 
xã hội... đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

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

Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” và ra quân làm thủy lợi nhân 
dịp xuân Nhâm Dần năm 2022

ờ dự kiến ngà � à �ng Giêng năm 
Nhâm Dần).

Cơ quan thực hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
kế hoạch riêng).

Xuân Xứ Lạng năm 202

5.1. Thời gian: từ ngày 24/01/2022 (tức từ ngày Chạp 
năm Tân Sửu đến ngày 27 Giêng năm Nhâm Dần)

Địa điểm: Công viên Chi Lăng, thành phố ạng Sơn và mộ ố địa điể

5.3. Tham gia các hoạt động:

 a) Cuộc thi Vườn Đào đẹp và cây Đào đẹp Xứ Lạng Xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian: tháng 1, 2 năm 2022.

Đơn vị ủ ự ện: Trung tâm Văn hóa, Thể ề ệ

b) Hội chợ hoa Đào thành phố Lạng Sơn



Thời gian: từ ngày 18/01/2022 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Tân Sửu).

Địa điể xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn.

Đơn vị ủ ự ện: Trung tâm Văn hóa, Thể ề ệ

Tham gia Chợ hoa Xuân

Thời gian: từ ngày 24/ 31/01/2022 (tức từ ngày 22 tháng Chạp 
đến ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu).

Địa điể Trung tâm tổ chức hội chợ, đường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

Đơn vị ủ ự ện: Trung tâm Văn hóa, Thể ề ệ

d) Trưng bày, quảng bá hình ảnh du lịch Lạng Sơn và hỗ trợ thông tin cho 
khách du lịch

Thời gian: tháng 1, 2 năm 2022.

Địa điể g viên Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Cơ quan chủ ự ệ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

đ) Triển lãm chuyên đề Tết Việt

Thời gian: từ ngày 22/01/2022 10/02/2022 (từ ngày 20 tháng Chạp năm 
Tân Sửu đến ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Địa điể Bảo tàng tỉnh.

Đơn vị ủ ự ện: Trung tâm Văn hóa, Thể ề ệ

C. KINH PHÍ THỰC HIỆN

ừ ồ á à nướ ấ ả ý á ệ à à
á ồ ợ á ác theo quy định. Đố ớ ác cơ quan, đơn vị ức năng 

ệ ụ thườ ì ự ệ ừ ồ á à nước được giao.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đ� nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cho đoàn 
viên, hội viên; qua đó động viên, kêu gọi các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân theo tinh thần tiết kiệm, lành 
mạnh, an toà

2. Đ� nghị Ban Tuyên giáo

Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng về nội 
dung tư tưởng các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền, cổ động trực quan mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa 
bàn huyện và tham gia các hoạt động do tỉnh tổ chức. 



Thực hiện theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ và kết quả tổ chức triển khai 
các hoạt động trên địa bàn huyện

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truy�n thông huyện

Tham mưu chủ trì xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức 
truyền, trang trí đường phố, cổ động trực quan, chương trình văn nghệ trên địa bàn 
huyện; tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival mùa Xuân Xứ Lạng năm 
2022 tại tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyề 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, biên tập tin bài gửi cho các xã, thị trấn theo các nội dung tuyên truyền đã 
nêu trong 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; L� phát động “Tết 
trồng cây” Cử phóng viên ghi hình, viết bài, đưa tin các hoạt động

. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Tăng cường chỉ đạo, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh 
trong quá trình tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch.

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 
vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

hỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, Trạm tế các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ 
nhân lực, thuốc ch�a bệnh, phương tiện, trực cấp cứu, tổ chức trực ban 24/24 giờ để 
duy trì tốt việc khám, ch�a bệnh, sơ cứu, cấp cứu người bệnh trong dịp Tết
đán Nhâm Dần 2022.

Lao động Thương binh Xã hội Dân tộc huyện

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 

dâng hương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

. 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 L� 
phát động “Tết trồng cây”, ra quân làm giao thông, thủy lợi nhân dịp Xuân 
Dần 2022; hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức L� phát động đảm bảo chất 
lượng, hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Kế hoạch huyện

Tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo kinh phí tổ 
chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần theo Kế hoạch đề ra. 

huyện

Chỉ đạo, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, 
phòng cháy ch�a cháy trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.



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…

. 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 Nhâm Dần 2022.

11. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện

ự ệ ờ ổ ố à í cờ, hoa, khẩu hiệu tuyên truyề ạ
ụ ở cơ quan, đơn vị từ ngày 25/01/2022 đế ế ứ ừ à
á ạp năm Tân Sửu đến ngà áng Giêng năm Nhâm Dần).

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
tham gia các hoạt động vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm 
Dần năm 2022 trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo ý nghĩa, thiết 
thực, hiệu quả Chỉ đạo thực hiện công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan 
mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần 2022 tại địa bàn quản lý. Tuyên truyền, vận 
động các cơ quan công sở, các hộ gia đình trang trí cờ hoa treo cờ Tổ quốc tại trụ 
sở cơ quan, gia đình.

Chỉ đạo ố thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chỉnh 
đường phố, đường làng, ngõ xóm, các công trình công cộng. Tuyên truyền, 

vận động Nhân dân tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, 
an toàn, tiết kiệm.

Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện cô đả ả ậ ự à
giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, phò ố á ậ ể à

� ử ụ á � á ạ á ổ trên địa bàn quản lý trong thời gian trước, 
trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; đảm bảo tốt công tác phòng chống 
dịch bệnh 19 theo quy định.

Tăng cường quản lý hoạt động tại các điểm di tích, danh lam thắng cảnh 
trên địa bàn. Dừng tổ chức l� hội, chỉ tổ chức các nghi l� thờ cúng nhỏ gọn theo 
truyền thống.

uyền, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình từ ngà
2022 đế ế ứ ừ à á ạp năm Tân Sửu 

đến ngà áng Giêng năm Nhâm Dần

huyện đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận ổ quốc 
Việt huyện, các đoàn thể huyện và yêu cầu các cơ quan, đơn vị
xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, báo cáo kết quả triển khai thực 
hiện gửi về huyện Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp chung

khi kết thúc các hoạt động



Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm 
Dần năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan./.

Nơi nhận:                                                                   
UBND tỉnh;
Sở VH
Thường trực Huyện ủy;
Thường trực HĐND huyện;
CT, các PCT UBND huyện;

UBMTTQVN huyện;
Các cơ quan, đơn vị, 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


