
UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CIA LO Dc 1p - Tu' - do - Hinh phñc 

So: /KH-UBND Czra Lô, ngày tháng 6 nàm 2022 

KE HOACH 
To chtrc Lê can siêu, thap nén tn an cãc anh hung, lift s5' 

và ngãy hi Hoa Bang, Khinh khI câu nám 2022 

Chào mrng k3 nim 62 nãm ngày du ljch Vit Nam (09/7/1960 - 09/7/2022) 
và k5i nim 75 nãm ngày Thucing binh - Lit s5' (27/7/1947 - 27/7/2022). UBND thj 
xã Cüa Là xây dçrng Kê hoach to chic L Câu siêu, thäp nên tn an các anh hung, lit 
s và ngày hi Hoa Däng, khinh khI câu näm 2022 nhu sau: 

I. MJC filCH, YEU CAU: 

- Tuyên truyn sâu rng dn các cap, các ngành, các t chüc chInh trj xâ hi va 
các tang lap nhân dan ye mc dIch, nghia cüa ngày Thuo'ng binh - Lit s' 27/7, 
cüng là dp tn âncac bc anh hung, lit si dã anh dung hy sinh vi sir nghip xây 
dirng và bào v To quôc. Vic thrc hin tO chüc thäp nên tn an và L câu siêu phài 
dam bâo trang tr9ng, chu dáo, an toàn, tiêt kim phü hqp vâi truyên thông van hóa 
cüa dan toe. 

- Phát huy tmyn tMng "Ung nuó'c nhO' nguôn", "Den on dáp nghia" nhm 
nâng cao thüc trách nhim và to chirc thrc hin dung các chü truong, chInh sách 
cña Dàng, Nhà nuac u'u dâi ngu'äi có cong vâi each mng, thông qua do giáo diic 
truyên thông yêu nuac, chü nghia anh hñng each mng cho can b, dàng viên và các 
tang lop nhân dan, nhât là the h tré. 

- Dy minh phong trào dn on dáp nghia, buy dng nguOn hrc trong xã hi 
gOp phân tbi.rc hin các cbü truong, duing lôi cña Dàng, pháp lut cña Nba nithc ye 
chãm soc nguñ có cong vâi each mng 

- Tuyên truyn quãng bá san phm du ljch, các boat dng van hóa, th thao, 
vui chcii giãi trI mOi, có tInh lan tOa cong dông trong nuâe và quôc tê duçye dua vào 
phiic v cho du kháeh và cong chüng den nghi duo'ng tai  thj xà Ctra Là. 

II. NO! DUNG, CHU'ONG TRINH 

1. Lê Câu siêu, thãp nên tn an các anh hung, lift s': 

1.1. T/iöi gian: Ngày 14 tháng 7 näm 2022 (nhm ngày 16/6 nãm Nhâm Dan) 

1.2. Dja diem: Dài Tu&ng nim 1it s thj xâ Ci~a Là. 

1.3. Cliu'ong trInh 

- Buôi sang: Khai kinh bach  Pht, tng kinh câu siêu; cüng Pht, Thinh linh Lit si. 



- Buôi chiu: Pht t1r va than nhân 1it si van tap, cung don chu Ton due Tang 
ni Ban trj su GHPGVN tinh Nghê An; Lãnh d?o  chInh quyên và khách mài. 

17h30 : Di din chInh quyên dâng hoa ti Dài tuàng nim. 
- Buôi tôi là' 19h00: Khai mc Lê Câu siêu thp nén tn an các anh hung 1it s 

và ngày hi hoa dãng, khinh khI cu nãm 2022 
. Chirnng trInh van ngh (2 - 3 tit miic) 
. Nim Pht câu gia h. 

+ Chào quc ki - do ki - phiit tuO'ng nim. 
. Chu Ton due Tang và Lành do dâng huo'ng. 

•• Tuyên b 1 do — giO'i thiu thành phn tham dir. 
. Din van khai mac cüa lAnh dao UBND Thi xä 

+ Doe diu van cüa Ban tn su GHPGVN tinh. 
•• Cong b Quyt djnh thành 1p Chüa Tn Long 
+ Thp nên tn an. 
. Cam ti và hi hithng. 

+ Hoànmän. 
•:• Dai 1 cu sieu — chin t am linh cô hn. 

1.4. Dir kiên khdch m&i: 

- Ccp Tin/i: Lành dao Tinh üy, UBND tinh, di din lành do các sO', ban, 
ngành cap tinh lien quan, Dài Truyên hInh tinh, Báo Ngh An 

Chu ton, thin dtrc Ban Tn sr Giáo hi Pht giáo Vit Nam tinh Ngh An; 

- Cip Thj xd: Ban ThuO'ng vi Thj üy, ThuO'ng tr1rc HDND, Lành dio UBND, 
ThuO'ng trirc UBMTTQ, Tru&ng, phó các phOng, ban, ngành, doàn the Thj xä, Ban 
ThuO'ng vi1 Dãng üy các phu?mg. 

M Vit Nam anh hung, Anh hing 1rc lucmg vU trang nhân dan, di din than 
nhân các gia dinh 1it Si; dti din lirc luçmg Doàn Thanh niên, Ci,ru Chiên binh; 
Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thông thj xä; tang ni, phat tr Giáo hi Pht 
giáo Vit Nam tinh Ngh An; 

- Các co quan thông thn báo chI trong và ngoài tinh (dix dua tin) 

2. Ngày hi Khinh khI cãu (KKC). 

2.1. Thô'igian: Dir kiên 03 ngày, chInh thuc 2 ngày 15,16/7/2022 (17,18/6 am 
ljch). Dir phOng ngày 17/7/2022. 

2.2. Dja dilm: Ti quãng truO'ng Binh Minh, bãi bin phIa dOng quãng truäng 
BInh Minh và môt s dia diem khác trên dia bàn Thj xà 

2.3. Chuo'ng trInh: 

- Ngày 14/7/2022 (16/6 am 1jch,). Trang trI khu vçrc biu din quáng truO'ng 
BInh Minh (Các khi câu hci lO'n, khung hinh KKC selfie...), Bay thir KKC, Huân 
1uyn tinh nguyen viên thj xa giüp phi dyng Khinh khI câu 



- Ngày 15/7/2022 (17/6 am 1/ch) 

+ Sang tcr 7h: Khai Hi Khinh khI cu. 

- On dinh t chirc, giâi thiu dai  biu (MC) 

- Van ngh chào müng (3 - 5 tit miic, do Trung tam Van hóa thông 
tin và truyên thông Thj xä thirc hin) 

- Tuyên bE phát 1nh bay KKC (lành dto Thj xâ) 

- Tiên hành bay KKC: Bay treo KKC chi nguOri tham quan 

+ Chiéu tü 15h30: Tiêp tic Bay treo KKC ti Quãng trirà'ng Binh Minh 

- Ngày 16/7/2022 (18/6 am 1/c/i) Tip tiic bay treo KKC tai  quáng trung Binh 
Minh, bài biên phIa dông quãng trtr?Yng BInh Minh và mt so dja diem khác trén dja 
bàn Thi xä 

2.4. Dy' kiên khdc/z m&i: 

- Cap Tinh: Länh do Tinh üy, UBND tinh, dai din lành dao các sâ, ban, 
ngành cap tinh lien quan, Dài Truyên hInh tinh, Báo Ngh An 

- c'ap Thj xd: Ban Thurng vu Thj üy, Thung trirc HDND, Lành do UBND, 
Thmmg trirc UBMTTQ, Tnrng, phó các phông, ban, ngành, doàn the Thj xà, Ban 
Thu?ing vi Dãng üy các phu'ing. 

- Các co quan thông thn báo chf trong và ngoài tinh (d1r dua tin) 

2.4. Dy' ki4n phdt hành ye và giay mài: Phc vi di biu và du khách tham 
quan và trâi nghim KKC. 

3. Hi Hoa Bang 

3.1. Thöigian: Vào lüc 20h00 ngày 16/7/2022 (18/6 am ljch) 

3.2. B/a diem: B Lam Giang cu Cüa Hôi, phu'äng Nghi Hài, thj xà Cira Là 

3.3. (h iwng trInh: 

- On djnh t chirc, giâi thiu di biu (MC) 

- Chuong trInh ngh thut (5 - 6 tit m11c do Trung tam Van hóa thông 
tin và truyn thông Th xã thirc hin) 

- Phát 1nh thà den Hoa diang (MC diu hành): 

+ Mi di biu các sà, ban, ngành tinh Ngh An 

+ Miii Ban Thung vii Thj üy, lãnh dto các phông, ban, ngành, 
doàn th Thj xä, lành dio các phumg. 

+ Nhân dan và du khách. 

- Kêt thüc 1 hi 

3.4. Dy' Men khdch m&i: 



- Cap Tinh: Lãnh dao Tinh üy, UBND tinh, dai diên lãnh dao các s, ban, 
ngành cap tinh lien quail, Dài Truyên hlnh tinh, Báo Ngh An 

- Thj xö: Ban Thuäng vu Thj üy, Thumg trirc HDND, Lnh do UBNID, 
Thrning trrc UBMTTQ, Tmng, phó các phOng, ban, nganh, doân th Thj xã, Ban 
Thuing v11 Dãng üy các phrnmg. Lirc luçing vu trang, Doàn viên thanh niên Thj xã. 

- Các Co quan thông thn, báo chI trong và ngoài tinh (dxx dua tin) 

4. Cong tác thông tin, truyên thông: 

- Xây dirng tin bài, phong sr tuyên truyn, quâng bá các hott dng 1 hi trên 
Dài truyên hInh Trung uouig, Dài PTTH Ngh An, Báo Ngh An, h thông truyn 
thanh, cong thông tin din tir thj xâ ya các trang m1ng xâ hi ye chuong trinh 1 hoi 
dê nhân dan và du khách dugc biêt dê tham gia. 

- Quâng bá hInh ãnh hoa ci1c bin, các san phm du ljch dc tnmg Ci:ra Là và 
các nhà tài tro len trên các Khinh khI câu. 

III. PHAN CONG TO CH1C THVC HIN. 

1. Phông Van hóa — thông tin: 

- Tham muu k hoch t chirc L cu siêu, ngày hi Hoa dãng, Khinh khI cu. 

- Tham muu cong tác thông tin, tuyên truyn si,r kin bang h thng tWc  quan 
và trén các phucmg tin thông tin di chüng d thu hut khách du ljch. 

- PhM hçp vOi Van phàng HDND - UBND xây dixng bài phát biu khai mic 
chuang trInh L cu siêu, thp nn tn an các anh hung, lit s' và ngày hi Hoa dãng, 
Khinh khi cu cho lãnh dio Thj xä. Don dc, kim tra vic thçrc hin cüa các don vj, 
các ngành, don vj t chirc sr kin KKC. 

2. Phông Ni viii: Chü trI tham muu pMi hçip vi Ban Trj sir Giáo hi Pht 
giáo Vit Nam tinh Ngh An, Phông Lao dng - Thuong binh và Xã hi và các don 
vj lien quan thirc hin t& các ni dung trong L cu siêu và thäp nên tn an; 1p danh 
sách thành phn di biu tham dir L cu sieu. 

3. Phông Lao dng - Thiro'ng binh và Xä hi: Chü trI, phi hgp vOi UBND 
các phu?mg rà soát, thng k danh sách lit si tti nghia trang lit si cüa các phiRing 
d phiic vçt L cu siêu; phi hçp vi Phông Ni vi, Ban Trj s11 Giáo hi Ph.t giáo 
Vit Nam tinh Ngh An th%rc hin cãc ni dung cüa L câu siêu. 

4. Be nghj Ban Trj sr Giáo hi Phãt giáo Vit Nam tinh Ngh An: 

- Phôi hçp vói Phàng Ni vi và các co quail, t chirc triu tp thành phn Chu 
ton, thin due, tang ni, pht tü cüa Ban Trj sir Giáo hi Pht giáo Vit Nam tinh 
Ngh An tham gia các ni dung cüa L câu siêu. 

- ChU trI ni dung, chuong trinh, chun bj co s vt chit, l vt t chuc L cu 
sieu anh linh cãc anh hung lit Si; 



5. Phông Y t, Trung tam Y té ThI xã: B trI phuong tin, di ngü y, bác s5, 
thuôc men dê trrc cp cü'u trong thii gian din ra ngày hi Hoa Dang KKC. 

6. Phông Tài nguyen — Môi tru*ng: Chi do UBND các phuông, Cong ty C 
phân Môi tru?ng do th ra quân tng d9n v sinh, dam bào cong tác v sinh môi 
trung ti các diem t chirc 1 hi. 

7. Van phông HDND — UBND: Kim tra, don dc các phông, ban don vj 
triên khai thirc hin Ké hoch dung ni dung, tin d. Ban hành Va gui giy mi cho 
di biêu ye tham dir chucmg trInh 1 hi. 

8. Phông Tài chInh — Kê hoich. Tham muu UBND Th xä bô trI nguôn kinh 
phI d t chirc các hoit dng 1 hi 

9. Cong an thj xã: 

- Xây drng phuong an bào dam an ninh trt tx, diu dng 1irc luçing, phuang 
tin phiic vii cong tác an ninh trt tir, dam bào an toàn giao thông trong thi gian din 
ra hot dng L câu siêu và ngày hi Hoa däng, KKC. 

- Chü trI phM hgp vi Di PCCC so 2 - Phông Cánh sat Pccc, Cong an tinh 
Ngh An b tn Fyc luçing, phuong tin dam bào cOng tác phông cháy, chüa cháy 
trong qua trInh din ra L câu siéu và ngày hi Hoa DAng, KKC. 

10. Ban Chi huy Quan sly thj xã: 

- PhM hgp Cong an Thj xà, các 1irc lucmg vu trang trên dja bàn xây dçrng k 
hoch dam bâo an ninh trt t1r d t chirc t& các hot dng phiic vi7i L cu siêu và 
ngày hi Hoa Däng, KKC. 

- PhM hcip vâi Doàn TNCS HCM thj xã, Ban Trj sir Giáo hi Pht giáo Vit 
Nam tinh và CáC co quan lien quan t chirc nghi thirc dâng huo'ng, dâng hoa ti L 
cu siêu, thp nên tn an cac anh hung, lit s'. 

11. Trung tam Van hóa - The thao và Truyên thông: 

- Xây dirng tin bài, phóng sir tuyên truyn, quàng bá các hot dng 1 hi tren 
Dài truyên hInh Trung uang, Dài PTTH Ngh An, Báo Ngh An, h thông truyên 
thanh, cng thông tin din tir thj xà và các trang ming xä hi ye chucmg trInh l hi 
d nhân dan và du khách duçc bit d tham gia. 

- Xây drng chucng trInh van ngh, MC dn chuo'ng tninh phiic v khai mc L 
Cu siêu, L hi Hoa dàng, Khinh khI câu. 

- Chun N ma két, am thanh, ánh sang phiic vi khai mtc lê cau siêu và thp 
nên tn an. 

- Chun bj h thng am thanh, ánh sang, maket trang trI san khuphic vii 
chuong trInh ngày hi KKC và Hoa däng KKC. Bô trI 2 dày bàn ghê di biêu có trài 



ga và 200 gh, nuc, cc ung nuc, b trI can b d phic vii nuc, don tip di biu 
ye dir 1 khai mc KKC vâo sang ngày 15/7/2022 và Hoa dãng KKC vào tôi ngày 
15/7/5022 tii Quãng tru?ing BInh Minh. 

- Ph& hap vâi UBNID phithng Nghi Hái trang trI san khu, chun bj h thng 
am thanh, ánh sang và các diu kin d phiic vii chuang trInh Hi Hoa dãng vào ti 
ngày 16/7/2022. 

- In the dai biu, the báo chI tham dir Hi ba Däng; in, phát hành giy mi 
di biêu và ye d ban cho khách tham quan và trãi nghim Khinh khI cu. 

- K hap dng vâi các dan vj s11 kin dê t chirc L câu siêu và ngày hi boa 
dang, Khinh khI cu. 

- Lp dir trü kinh phI giri Phông Tài chInh — K hotch trmnh UBND Thj xã xem 
xét phê duyt 

12. Th doàn: 

- Trin khai in và 1p dt den hoa däng phic vi 1 CAu siêu (100 den kh lan) 
va hi Hoa dang (4.500 - 5.000 den) 

- Diu dông içrc luçing doãn viên thanh niên Thj xã tham gia, pMi hap vOi 
UBND phuang Nghi Hài chun bj tt các diu kin d phiic vi 1 thá den Hoa dang. 

- Bô trI, diu dng 25 doàn viên thanh niên phi hap vai dan vj sr kin d 
phic vii vic biu din Khinh khI cu. 

- PMi hap vai UBNID phuO'ng Nghi Thu chi do lirc luçing doàn viên tin hành 
v sinh xung quanh khu vc Dài tuâng nim 1it si thj x, buy dng 30 thanh niên 
tInh nguyen ph%lc v11 l thp nén tn an. 

13. Be ngh Trung tam h trçr phát trin thanh niên, tinh Boàn Ngh An: 

PhM hap vai Thj Doàn, Trung tam VAn boa TT&TT và dan vj t chirc sr kin 
t chüc am nhc duO'ng ph trong chuang trInh boa dAng KKC vào dém 15/7/2022 
tti QuAng truang BInh Minh. 

14. Ban Quãn 1 do thl: Phi hap vói dan vj th chirc sr kin d chun bj mt 
bang, ht tang k thut, b trI ngun din ph%lc \r%J  L cu sieu, ngày hi KKC ti 
QuAng truang BInh Minh và din chiu sang Câu Cira Hi. 

15. Chi nhánh Bin lye Cira Lô: Co phuong an dAm bAo ngun din n djnh, 
an toàn phiic v11 chucing trInh L Cu siêu và ngày hi Hoa Dang, KKC. 

- B tn may phát din phiic vi 1 cu siêu, thp nn tn an cac anh hUng, 1it s. 

16. Trung tam Ciru h & PCTT: Chun bj phuo'ng tin, bôtrI hrc luvng tnirc 
cUu h, cüu ntn tti L hi KKC vA L hi Hoa DAng, dông thai phôi hap vol UBND 



phu'à'ng Nghi Hái kiêm Ira cong tác thm bo an bàn cho tàu thuyän và nguOi trôn 
thuyên khi tham gia thá den hoa dang. 

17. Dé ngh Don Biên phông Cti'a khiu Cang Cü'a LO - Ben Thüy vã Hãi 
Di 2 Biên phOng: Phôi hçp vó Trung tarn ci'u h và PCTT, UBND phung Nghi 
llái b trI phuo'ng tin, hrc lu'çmg dam báo cong tác cO'u h, ctru nn và an ninh trt 
tir ti ngày hi 1-ba Dang, KKC. 

18. Di Quin I trIt tiy do thj: [30 tn phuong tin, lye Iup'ngdãrn bão trt ty' 
dO thi tai L cãu siCu, ngày hOi hoa dang, KKC trCn QT l3Inh Minh, cãu Cüa 1ii. 

19. UBND phuO'ng Nghi I-bäi: 

- Chju trách nhim bO ml san khãu, 1Cn market chuong ti-mb 1 hOi trInh lành 
dao thj xä xern xát phC duyt. 

- TO chrc sap xCp bàn ghC phyc vy chuong trInh l hi: hO trI 3 dày bàn ghê 
dii biêu CO trãi ga và 500 ghê, nuâc, cOc uông nuc phyc vy dai biêu. Bô tn 10 can 
b nü' (trang phyc quân áo dài truyCn thông) dC phyc vy nu'c, don tiCp dii biêu. 

- 13ô trI 1i thông tàu thuyCn dé phyc vy thá den hoa dang và cong tác truyên thông. 

- B ti-I tue lu'9'ng dam báo an ninh trât ty', v sinh mOi tru'ng khu vy'c din ra 
chu'ong trInh 1 hi. 

- B trI khu vuc dê xc ô tO dai hiêu, du khách và nhân dan. 

- Darn hào cOng tác hiu can phuc vy l hi hoa dãng. 

- Lap dy tnü kinh phi gi,1'i PhOng Tài chInh - Kê hoch trInh tJI3N1) Thj xâ xciii 
xét phC duyt 

20. UBND phu*ng Nghi HLro'ng: Phôi hçp vó'i các don v lien quan lam tot 
cOng tác ye sinh mOi trung, darn báo an ninh trt tçr khu vyc din ra 1. hi KKC. 

21. UBND phuO'ng Nghi Thu: 

- PhOi hçp triên khai cOng tác dam bào an ninh tntt ty', an bàn giao thông; 
chju trách nhirn ye cOng tác co s vt chat: bàn ghC, rip che (trong tru'O'ng hcp tinh 
hinh thai tiCt xãu có mu'a), xãy dung kC hoch vn dng xã hi hOa trang trI den led 
tnong khuOn viCn Dài tung nirn và khu vy'c tO chüc L câu siCu, thap nCn tn an. 

- Dam báo cong tác v sinh rnOi tnua'ng truOc, trong và sau to chic L hi câu siCu. 

- Darn báo cOng tác hâu can, don tiêp di biCu ye dy 1 cãu siCu. 

- Lp dy trO kinh phi gi'i PhOng Tài chinh KC hoach tnInh UI3NI) Thj xâ xeni 
xét phC duyt 

V. KIN II PHI T I! LJ'C III EN 

1. NguOn v.n dng xâ hi hOa 

2. Ngân sách Thj xâ h tro 



- SO Du lich; 
-BTVThjOy; 
- Chii tjch, các PCT Thj xä; 
- Các ca quan, dan vj lien quan; 
- UBND các phu6ng; 
- Luu VT, VH. 

Trên day là K hoch t chrc chuang trInh L cu siêu, thp nên tn an các anh 
hung 1it s và ngày hi Hoa Dãng, Khinh khI câu nãm 2022; UBND thj xä yêu câu 
Thu truô'ng các ban, ngành, dcin vj lien quan, Chü tjch UBND phumg Nghi Hài, 
phuông Nghi Hrnmg, phuô'ng Nghi Thu nghiêm tiic thirc hin./ 

Noi nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Doãn Tiên Dung 
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