
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THI  xA C1A LO Dc 1p  - Tir - do - Hnh phñc 

S: /KH-UBND Ci'ra Lô, ngày tháng 5 nám 2022 

KE HOACH 
To chu'c L hi ba Bang näm 2022 

Chào miling kr nim 62 11am Ngày du ljch Vit Nam (09/7/1960 — 09/7/2022) 
và k nim 75 11am ngày Thucing binh - Lit s5 (27/7/1947 — 27/7/2022). UBND thj 
xâ xay dirng K hotch t chirc L hi Hoa Bang näm 2022 nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU: 
1. Miic dIch: 
- Phát huy truyn thng " Ung nuóc nhâ ngun", "Dn an dáp nghTa" nhm 

nâng cao thüc trách nhiêm và t chirc thrc hin dung các chü truang, chinh sách 
cüa Bang, Nhà ntthc uu dài ngui cO cong vâi cách mng, thông qua do giáo djc 
truyn thng yeu nuâc, chü nghia anh hung each mng cho can b, dãng viên và các 
tang lop nhân dan, nht là th h tré. 

- Nhm tuyên truyn quâng bá du ljch Cira LO dn vâi nhân dan và du khách. 
- Dy mtnh phong trào dn on dáp nghia, buy dng ngun lirc trong xã hi 

gop ph&ri thirc hin các chü tnrang, dithng 1i cüa Bang, pháp lut cüa Nhà nrnrc ye 
chàm sOc ngui có cong vói cách mng. 

2. Yêu cu 
- Tuyên truyn sâu rng dn các cp, các ngành, các t chüc chInh trj xã hi 

và các tng 1rp nhân dan v mic dIch, nghTa cüa Ngày du ljch Vit Nam 9/7 và 
ngày Thucmg binh - Lit s 27/7. 

- T chüc 1 hi Hoa Bang gn vth t chüc các hott dng k niêm 62 näm 
Ngày Du ljch Vit Nam (09/7/1960 — 09/7/2022) và k nim 75 11am ngày Thuang 
binh - Lit s (27/7/1947 — 27/7/2022) trang tr9ng, an toàn, thit thirc, hiu qua Va 
tit kiêm. 

- Phát buy biu qua ngun lirc trong nhân, doanh nghip tham gia thirc hin 
xây dirng l hi tr& thành hott dtng thuOng niên hang 11am. 

II. NQI DUNG, THI GIAN, LilA DIEM, CHIXONG TRINH: 
1. Ni dung: 
1.1. T chuc L cu siêu. 
1.2. T chuc L hi Hoa Bang. 
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2. Dja dim: 
- Dài Tumg nim Lit s thj xã. 
- Bi song Nhà hang Lam Giang, phu?mg Nghi Hãi, thj xã Cüa Là 
3. Thô'i gian: Dr kin thai gian vào khoãng ti'r ngày 08 - 20/7/2022 
4. Chirong trinh: 
a. T chirc 1 cu sieu ti Dài tuçing nim 1it s thj xâ Cira Là, thñ gian truâc 

ngày din ra 1 hi Hoa Däng 1 ngày. 
b. T chirc L hi Hoa Bang: 
- Tuyên b 1 do giOi thiu di biu 
- Khai mac 1 hi 
- Chuang trInh van ngh 
- L thã den Hoa Bang 
- Kt thüc 1 hôi 
III. TO CH11C THIC HIN: 
1. Phông Van hóa và Thông tin 
- Tham muu UBND thj xâ xay dung Kê hotch t chüc L hOi  Hoa Bang nãm 

2022 và don dc trin khai thuc hin. 
- Chju trách nhim tham muu chi dto ni dung, hInh thiirc trang tn san khu; 

trInh phuang an t chüc va kim tra tin d thirc hin chuong trInh ngh van ngh 
phic vii dêm L hi. 

- Chü trI phi hgp các phông, ban, dan vj lien quan d trin khai cong tác 
vn dng tài trg cho chuong trInh L hi. 

- Phi hgp vâi Thj doan, UBND phiRng Nghi Hài chu.n bj các diêu kin 
phiic vi1 chuong trInh L hôi. 

- Don déc, kim tra vic thrc hin cüa các dan vj, các ngành và kjp th?yi tham 
muu biu duong, khen thu&ng các t chirc, Ca nhân lam tht nhim vit. 

2. Trung tam Van hóa -Th thao và Truyn thông 
- Xây dirng tin bài, phóng sr tuyên truyn truâc, trong va sau l hi trên Báo 

Ngh An, Dài PTTH tinh, h thng tmyn thanh, cng thông tin din tü thj xã và 
các trang mng xä hi v chuang trinh l hi Hoa Bang 11am 2022 d nhân dan và 
du khách duçc biM d don xem, hu&ng rng. 

- Xây drng chuang trInh van ngh khai m.c 1 hi 5 — 7 tit mçlc vth thai 
luçing khoãng 60 phüt trinh länh dto Thj xã xem xét phé duyt. 

- Chun bj ba may, am thanh, ánh sang, phi hçTp vi UBND phuing Nghi 
Hãi chun bj t& các diu kin d phic vi chuang trInh L hi. 

- Lp dir trü kinh phi g111 PhOng Tài chfnh — K hoach trinh UBND Thj xâ xem 
xét phê duyt. 
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3. Thi doàn: 
- Thit k mu Den hoa dàng trInh lãnh dto UBND Thj xà xem xét phê duyt 

và t chirc triên khai thrc hin (1uii chat lu'çrng den han chê tói dci ánh hu'&ng den 
mói trw&ng, ngun nzthc, mô phóng hInh ánh hoa Cic bien). 

- T chüc 1rc lucmg doàn viên thanh niên trên dja bàn Thj xâ tham gia 1 hi 
Hoa däng. 

- Phi hçp vii UBND phuing Nghi Hãi chun bj tt các diu kin dê phiic vij 
chuang trInh L hi Hoa dàng. 

- Lp d%r trü kinh phi gui v phOng Tài chInh - K hoach  trInh UBND Thj xã 
xem xét phê duyt. 

4. UBND phu'&ng Nghi Hãi: 
- Chju trách nhim b trI san khu, len market chtxang trInh l hi trInh lãnh 

dao thj xa xem xét phê duyt. 
- T chüc sp xp bàn gh phic vii chuo'ng trInh 1 hi: b tn 3 dày bàn ghê 

dai biu Co trái ga và 500 gh, nixâc, cc ung rnxâc phiic vii di biu. B tn 5 can 
b nu (trangphyc quán áo dài truyn tMng hQa tiêt hoa Cic biên) dê phiic vii nu'c, 
don tip di biu. 

- B trI h thng be, thuyn d thã den hoa dàng, den 1ng trang tn khu virc 
xung quanh khán dai, xây dirng phucmg an dam bào an toàn cho dti biu. 

- Bô tnI lixc hrçmg dam bão an ninh trt tir, v sinh môi tnr6ng khu vrc din ra 
chuo'ng trinh l hi va khu virc thã den Hoa dàng. 

- Bô tnI khu vuc d xe ô to dai biu, du khách và nhân dan. 
- Lp dir trU kinh phi gui v phông Tài chInh - K hoch trInh UBND thj xà 

xem xét phé duyt. 
5. Phông Tài chInh - Kê hoach: Tham mini trInh UBND thj xà bô tn nguôn 

kinh phi to chirc chucing trInh L hi Hoa dang näm 2022. 
6. Phông Ni vii: Chü trj tham muu t chirc l cu siêu dam bào trang 

nghiêm nghTa, theo dung quy djnh. 
7. Van phông HDND — UBND thl xä. 
- Kiêm tra, don doe các phOng, ban dcin vi tnin khai thirc hin K hoich dung 

ni dung, tiên d. 
- Soan bài diu hành chucmg trInh, tuyên b 1 do, giIi thiu dai  biu ti 

chuong trInh Lê hi. Phôi hqp vi phông Van hóa và Thông tin xây dirng bài phát 
biêu khai mc chucing trInh L hi cho länh dio Thj xà. 

- Ban hành và gui giy mói cho dti biu v tham dr chucing trInh. 
8. Trung tam Cu'u h thu nn và PCTT thi xã: Bô tnI phucing tién, lirc 

1uçng dam bâo cong tác c1ru h, clru nn ti khu virc din ra L hi Hoa Dàng. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 
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9. Cong an Thj xã 
- Xây drng phuong an dam bão an ninh trQt tir, an toàn giao thông trong thai 

gian din ra chuong trInh l cu siêu và 1 hi Hoa Däng. 
- Chi dao  Cong an phuè'ng Nghi Hài, Nghi Thu dam bão cong tác an ninh trt 

tir trong thai gian din ra L hi. 
10. Chi nhánh Din hrc Cu'a Lô: Xây d%rng phuong an dam bão ngun din 

n dnh, an toàn phic vi dêm din ra chuo'ng trInh l hi Hoa Däng näm 2022. 
11. Be nghj UBMTTQ và các doàn th Thi xä: Tuyên truyên vn dng 

doàn vien, hi vien và nhân dan tIch cuc huàng irng tham gia các boat dng 1 hi. 
12. Uy ban nhãn dan các phirô'ng: 
T chirc trang trI, tuyên truyn c dng; tuyên truyn sâu rtng vj trI, nghia 

v L hi Hoa däng näm 2022 tai  dia phixang d nhân dan hung üng tham gia. V.n 
dng nhân dan treo c T quc chào mi'lng k nim 62 näm du lch Vit Nam và k' 
nim 75 11am ngày Thucing binh - Lit s (27/7/1947 — 27/7/2022). 

IV. KINH PHI THUC HIN 
1. Ngun ngân sách Thj xà näm 2022 
2. Ngun xà hOi  boa 
Trên day là K hoach th chirc chuong trInh L hi Hoa Däng näm 2022; 

UBND thj xã yêu cu Thu tru&ng các ban, ngành, don vj lien quan, Chü tjch UBND 
phung Nghi Hài nghiêm tüc chi dao  th%rc hin./ 

No'inhân: 
- Thu?ing trirc Thj ñy; 
- Chü tjch, các PCI thj xä; 
- Các co quan, don vj lien quan; 
- UBND các phng; 
- Lisu VT, 

Doãn Tiên Dung 
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