
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THIXACU'ALO Dc 1p Tir do — Hnh phüc 

S: /KH-UBND Ci'ca Ld, ngày tháng nàm 2022 

KE bACH 
To chui'c Hi tri Nhãn k nim 77 nàm Cách ming tháng 8 và Quc khánh 2/9; 

28 nàm thành lap thi xã Cfra Là (29/8/1994 — 29/8/2022) 

I. M!JC DICH, YEU CAU 
- Là dip d can bô, nhân dan trên dja bàn Thi xã ra sirc thi dua, 1p nhiêu 

thành tIch k$i nim 77 näm Cách m1ng tháng 8 và Quoc khánh 2/9, k5i nim 28 
nàm thành lap thi xa Cira Lô (29/8/1994 — 29/8/2 022). 

- Tuyên truyên, giáo duc ye truyên thông yêu nithc, chI tr 1?c,  tir cuYng, 
khát v9ng hôa bInh ciia dan tc, dê cao tinh than dai  doàn kêt các dan tc Vit 
Nam, the hiên lông biêt an sâu sac dôi vó'i các the h dä by sinh vi dc lap, tir do 
dan toe. 

- Hôi trai duac to chüc dam báo an toàn, các boat dng khoa hoc, tiêt kim, 
hiu qua và phü hap vth tinh than chi do cüa Ban To ehire, gän các hot dng 
Hi trti vi Têt Trung thu. 

II. THOI GIAN, MA DIEM, DOI TUNG THAM GIA 
1.Thà'i gian: Tir 01/9 — 04/9/2022. 
2. Dja diem: San vn dng phung Thu Thüy (Dung BInh Minh, phu'&ng Thu 

Th/'iy, thjxaCz'aLô). 
3. Thành phin: 
- Thi doàn: 01 trai. 
- UBND các phurng: rni don vj 01 tri. 
- Truô'ng Dai hpc \/n Xuân, TFIPT Cira Lô, THPT CIra Lô 2, Trung tarn GDTX 

so 2 Ngh An, Bnh vin Phçic hôi chirc näng Ngh An: môi don vj 01 trui. 
- f)oàn các co quan Hành chinh sir nghip & Doanh nghip: 01 trti (Do Thj doàn 

chz fri thu'c hién). 
- Khuyên khich các don vj, to chirc trên da bàn th xà tham gia. 
II. NQI DUNG 
1. ChU d Hi trti: "Cü'a Là — khát v9ng tôa sang" 
- Thô'igian kliai mic H5i trii: 8 giô' 00 phiit ngày 0 1/9/2022. 
- Dlii diem: San khâu chinh Flôi trai. 
2. Thi ding trii 
- Thô'igian: Tir 8 gi 30 phit den 15 giô' 30 phit ngày 0 1/9/2022. 
- Dja diem: Khu vrc Hi trii do Ban To chirc (BTC) bô trI. 
- Quy djnh ye /i3i trçii: (Thj doàn có huóng dan riêng). 
3. Chu'o'ng trInh lfra trti 
- Tliô'igian: 20 gi? 00 phüt ngày 0 1/9/2022. 
- Dlii diem: Khu vuc Hôi trai. 
4. Trà choi dan gian 
- Thô'igian: 8 giô' 00 phiit den 15 gRr ngày 02/9/2022. 
- Dja diem: Khu vrc Hi tri. 
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5. Hi thi "Ting hat ba Phu'Q'ng do" 
- Thbigian: 19 gi030 phiit ngày 02/9/2022. 
- Dja diem: San khâu chInh san vn dng phung Thu Thüy. 
- N3i dung: Co kê hoach riêng. 
6. Tong dçn v sinh hal biên 
- Thai gian: 6 gi 30 phCit ngày 03/9/2022. 
- Dja diem: Khu virc bãi biên. 
7. Giãi bong chuyên bãi biên 
- Thàigian: 14 giO 00 phiitngày 03/9/2022. 
- Dia diem: Khu vi.rc bãi biên. 
- N3i dung: Theo the 1 BTC ban hành. 
9. Be m1c, trao giãi. 
- Tlià'i gian: 20 giO'OO phüt ngây 03/9/2022. 
- Dia diem: San khâu chInh Hôi trai. 
VI. TO CHIC THIC HIN 
1.Thjdoàn 
- ChütrI tharn rnuu UBND thj xã Kê hoich và các ni dung lien quan den 

kê hoch to chtrc Hi tri; các hoit dng lien quan. 
- Xây dirng trai chü, trü các co quan Hành chInh sir nghip & Doanh nghip; 

xây dirng phuong an, hithng dan quy trInh, kIch thuO'c tri, the 1 các chuung 
trInh, hôi thi theo ke hoch. 

- Xây drng ni quy, the lê, tiêu chi châm diem, co câu giái thu&ng các ni 
dung cüa Hi tri. 

- Tharn mu'u thành lap Ban tO chi.rc, các tiêu ban, ban giám khâo, to tr9ng tâi. 
- To chrc tuyên truyên trirc quan tti dja diem tO chrc Hi tr?i. 
- Lam viêc vói Ban quãn l do thi, Din içrc Cira LO, UBND phithng Thu 

Thüy thông nhât phu'ong an bô trI nguôn din phiic vii Hi tri. 
- Chi do tong d9n ye sinh rnOi trung, trâ 1ii mt bang san vn dng cho 

UBND phithngThu Thüy sau khi hoàn thành Hi trai. 
- Chju trách nhim tong hçip giâi thu'&ng, chuân bj phân thung và các ni 

dung lien quan dê trao giâi. 
- Phôi hçp phông Ni v1i tharn rnu'u Quyêt djnh khen thuing. 
- Ho trg Doàn phithng Nghi Thüy các diêu kin lien quan dê to chüc Hi 

trai diêim 
- Lp kinh phi tO chirc trInh UBND thj xà phê duyt. 
2.PhOngVHvãTT 
- PhOi h?p  Thj doàn tO chüc tuyên truyen trên các phucrng tin thông tin dii 

chng các hot dng Nhân k nirn 77 nãm Cách mtng tháng 8 và Quôc khánh 2/9; 
28 nàm thânh lap thj xã Cfra LO (29/8/1994 — 29/8/2022, các hoit dng Hi tri. 

- Phôi hçip Thj doàn tO chiLrc Hôi thi Tiên hat Hoa phuçmg dO. 
- Ho trg và chi do UBND phuO'ng Nghi Thüy to chirc diem các hoit dng Hi 

trti gàn vád Tét Trung thu. 
3.PhOngTC—KH 
Tham muu nguOn kinh phi ho trq Thj doãn to chirc các hot dng. 
4. PhOng Ni vi 
Phôi hçp thj doân thirc hin tot cOng tác thi dua khen thu&ng. 
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5. Phông QLDT, Ban QLDT 
- Phông QLDT chi d?o  giãi tóa hãnh lang an toàn giao thông khu virc to chirc Hi 

trai. 
- Ban QLDT phi hçip Thj doàn khão sat, xây dirng phuang an ngun din phiic 

vT tO chirc các hoat dng Hi trui. 
6. Phông TN vi MT, Cong ty Co phân môi tru'ông do thj và Djch vi Du 

lich 
Phông TN và MT chi do COng ty Co phân môi tru'èng do thj và Dch v Du 

lich phôi hop Thi doàn xây dirng phuong an thu gom rác thai, tOng d9n v sinh môi 
truè'ng truó'c, trong và sau khi kêt thiic Hi tri. 

7. Cong an thj xii 
Tang ctniing 1rc luçing, xây dirng phu'ong an dam bão an ninh trt tçr, phân luông 

giao thông trong qua trInh to chirc Hi tri và các dja diem tO chi.rc các hot dng. 
8. Trung tIm Vim hóa, The thao & Truyên thông thi xi 
- Phôi hçip Thj doàn tuyên truyên ye Hi tri và các hoit dng lien quan. 
- BO trI can b h trçl Thj doin xây dirng các the l cuc thi, ho tra chuyên 

mOn trong qua trInh to chirc các hi thi, giii thi dâu. 
9. UBND các phtrô'ng; Tru'à'ng Di hyc Vn Xuân, THPT Cfla Là, THPT 

Cü'a Lô 2, Trung turn GDTX so 2 Ngh An; Bnh vin Phiic hôi chile fling Ngh 
An; Doàn các co' quan Hanh chinh si1' nghip & Doanh nghip 

- Can cir kê hoch cüa UBNDthj xi vii tInh hInh thirc te tai  dja phuo'ng, các 
don vi to chuc Hôi tial, Hôi thi Tiêng hat Hoa phucmg do cap co so dê lua chon 
sin phârn, tiêt miic tiêu biêu dê tharn gia hoit dng cap Thj; to chrc tp luyn, 
cii'r di tuyên tharn gia các giái thi dâu theo kê hotch. 

- Giao UBND phung Nghi Thüy to chüc diem Hi trii vii cic hot dng 
cap co s gin vi Tét Trung thu. 

- UBND phuè'ng Thu Thüy bô tn da diem de tO chirc Hi tri và cic hot 
dng lien quan. 

- Chü dng kinh phi tham gia Hi trti và các hot dng. 
10. Các phông, ban, ngành, don v lien quail, M1TQ vi các tO chñ'c doin the 
Trên co s chtrc ning, nhirn viii phôi hop tuyên truyên, vn dng, tham gia 

các hot dng gop phin thành cOng Hi trii. 
Trên day là Kê hoach tO chi'rc Hi tri "Cü'a Là — khát vyng tôa 

sang" k) nirn 77 nim Cách mng thang 8 và QuOc khánh 2/9; kS'  nim 28 
nirn thinh lap thi xii Cira Là (29/8/1994 — 29/8/2022). 

No'i ii Ii 1 ii: 
- Thuàiig trirc Thj y; 
- ThuOng tnrc HDND th xã; 
- Chü tich UBND tlii xã; 
- Tlii doàn; 
- TTVHTT&TT thi xã; 
- UBND các phuèng; 
- Các phông, ban, ngành lien quail; 
- MTTQ Va CC to chrc doàn the; 
- Luu VT

J 

 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

Hoing Yin Phñc 
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