
UYBANNHANDAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THIXACU'ALO Doe lap - Tir do - Hanh phüc  

So: iKH - UBND Cu'a Lô, ngày tháng 12 nàm 2022 

KE HOCH 
To chffc các hoit dng chào don näm mó'i, vui têt, mñ'ng Bang 

mirng Xuãn Qu Mao nám 2023 

Thirc hin K hoch s 871/KH-UBND ngày 5/12/2022 cüa UBND tinh 
Ngh An v viêc T chrc the hot dng trang tn, tuyên truyM, van hoá, ngh thut 
chào don näm rnâi, rnrng Dáng, rnrng Xuân Qu Mao nàm 2023. Uy ban nhân dan 
thi xà trin khai k hoach nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU: 
1. Miic dIch: 
- T chirc các hott dng trang trI, tuyên truyên, van hóa, ngh thut rnIing 

Bang, mrng Xuân darn báo tInh truyn thng, giü gin ban sc van hóa dan tc và 
k)r nirn 93 näm ngày thành 1p Bang Cong san Vit Narn (03/02/1930 - 
03/02/2023) nhrn tao không khI vui tucii, phân khO'i dng viên, cô vu can b, dàng 
viên và các tng lop Nhân dan dy mnh phong trào thi dua yêu nuc, quyt tam 
vu?t qua khO khän, tIch cue phn du phát trin kinh t, dam bào an sinh xa hi, 
git vUng quc phông an ninh, thi dna 1p thành tIch chào rnrng näm rni Qu Mao 
närn 2023. 

- Thông qua các hott dng, gop phn tuyên truyn sâu rng truyn thng 
lich sü, van hoa; giáo dc tu tuOng chInh trj, lông yêu nuécc; khai dy tinh than di 
doàn kt, nirn tr hào và chi tu Fic, tiI cung; cUng c& bi dp niêm tin cüa Nhân 
dan vào sir nghip di mOi dt nuc va hti nhp quc t dui sr lành do cüa Bang 
Cong san Vit Narn. 

2. Yêu câu: T chirc các hott dng van hOa, van ngh, th diic, the thao, 
vui chGi giãi trI tto khOng khi vui tucyi, lành rninh, dam báo an toàn tiêt kim. 

II. NQI DUNG, HINH THC 
- T chirc các hott dng van hóa van ngh, TDTT, sinh hoat CLB tho, nhc 

dan ca và t chirc các trô choi dan gian, L hi truyn tMng cüa dja phuo'ng gàn 
vri ca ngoi quê huong, dt nu'ic, ca ngçii Bang, Bác H và mña Xuân. Nêu guong 
ngui t&, vic tt, xây dixng các din hinh tiên tin; t chirc chüc TM, thàm hOi 
dng viên, chüc rnirng tti the cong dng dan cu (rnrng thç, tang qua, gp rnt can 
bô lao thành each mang, gia dInh nghèo, gia dinh chInh sách, gp mt con em di 
lam an xa v vui TM vâi gia dInh quê huo'ng). 



- Len bang ron khu hiu, các c1rn tuyên truyn c dng và tuyên truyn luu 

dng; xây dirng phóng sir, trang truyn thanh — truyn hInh, viM tin bài giri phát 

song trên Dài PTTH tinh, thj xa va co s to không khj sôi dng trong nhân dan 

hung v k nirn ngày thành 1p Dâng, vui TM don Xuân, huâng tói nàm du ljch 

Ci:ra Là 2023; Chào rncing 116 nãm du ljch Cira Là. 

- T chirc các hoit dng giáo dc truyn tMng vói chñ dê "Ming Dãng — 

Mrng Xuân"; dâng huong và giao luu van ngh don giao thcra tii các co quan, 

trung h9c, Nba van hóa phung dn kh& và các Di tIch ljch sü Van hóa d phiic 

vu nhân dan don chào näm rni. 

III. CAC bAT BONG CHINH 

1. Các hoit dng vui chào don nàm mó'i, vui Tt don xuân 

- To chü'c các hot dng van hOa, van ngh chào don nàm mói. 

- To chiirc treo bang ron khu hiêu, viM tin bài tuyên truyn. 

- To chirc d hi van ngh tti Di tIch lich sir van hóa trên dja bàn. 

- T chirc chuong trInh van ngh, chuang trInh tho, chüc tho du nàim 

- To chirc các giài TDTT vui TM, don Xuân. 

- To chirc Chuang trInh "Dêrn nhc gió thiu các ca khUc rnOi v Cira Là" 

ti Quãng tru'à'ng Blnh Minh. 

- PhM hap chun bj cac ni dung phiic vii L phát dng Têt trng cay dñ dà'i 

nh an Bác H (Theo ké' hoach cz'ia UBND thi xà,). 

2. Các hoat dng chào miung ngày thãnh 1p Bang. 

- Trin khai cac ni dung tuyên truyn k nirn 93 nam Ngày thành 1p Dâng 

Cong san Vit Narn. 

- T chirc chuo'ng trInh van ngh, các giài TDTT chào rnrng k nirn 93 närn 

ngày thành 1p Bang. 

IV. KHAU HiIU, THOI GIAN TUYEN TRUYEN 
1. Khâu hiu tuyên truyên: 
1. Chüc nicrng Nàm Mi 2023! 
2. Müng Dãng quang vinh - mrng xuân Qu Mao 2023! 
3. QuyM tam thirc hin thing 1çi Nghj quyM Di hi Bang b thj xà 1n thir 

VI, nhirn k' 2020 - 2025! 
4. Tt cà vI rnc tiêu dan giàu, nuóc rnanh, dan chü, cong bang, van rninh! 
5. Bang cong san Vit Narn quang vinh muOn näm! 
6. Nuc Cong  hàa xã hi chñ nghia Vit Nam muon nàm! 
7. Chü tjch HO ChI Minh vi dai  sng rnãi trong sir nghip cUa chüng ta! 
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8. Chào rnrng k nim 93 näm Ngày thành 1p Dãng cong san Vit Nam! 

9. Chào rnrng nàrn du 1ch Ci'ra Là 2023! 
2. Thoi gian tuyên truyn: Nôi dung "Chào nãrn rni 2023" hoàn thành 

truc 25/12/2022; ni dung: Mirng Dáng, 11111mg Xuân Qu Mao hoàn thành truóc 
ngày 10/01/2023. 

V. PHAN CONG TRACH NHIM 

1. Phông Van hóa và Thông tin 

Xây dixng k hotch t chüc các hoit dng tuyên truyn, chi dto hung dn 

và kirn tra vic thic hin k hotch t chirc các hott dng tuyên truyn & các ca 

quan, ban, nganh, các phuông, tng hgp báo cáo dánh giá biu ducing các dan v, 

phuà'ng lam tt. 

Phi hçip vOi các phàng, ban, dan vj lien quan t chi1mc kim tra các hot dng 

van hóa, xut bàn phrn van hóa trên da bàn. 

2. Trung tam Win hoã, Th thao và Truyn thông thj xä 

- Kirn tra, rà soát, tháo d các pa no, bang ron, áp phIch, phun dà ht thai 
hn tuyên truyn, ni dung không can phi hcp hoc cü nat d không ánh huóng 
dn m quan trén dja bàn. Tu süa các curn pa no lan, các citrn pa no tuyên truyn 
dung ph, treo c T quc, ca Dáng, ca vui Quâng tru'à'ng, các trçic duäng trung 
tarn thj xã dã duc phân cp; tuyên truyn phOng chng buôn ban, vn chuyn 
pháo, cht n, d& và thá den tri; Chào müng nàrn du flch Cü'a Là 2023 và k nim 
các ngày 1 ló'n cüa dt nuOc. 

- Chun bj t& ni dung và các diu kin t chirc Chuang trInh "Dêrn nhtc 
gió'i thiu các ca kh1ic rnai ye Cüa Là" vào ti 3 1/12/2022 ti Quáng trung BInh 
Minh. 

- Tr ngày 30/12/2022 to chüc và phôi hcip các d9t tuyên truyên luu dng các 
van bàn quy dnh cüa Nhà nuâc v t chirc hot dng phtc vv vui Tt don Xuân; 
d.c bit các van bàn du tranh, t giác hành vi buôn ban, van chuyn, tang trtr, si1m 
diing pháo, chat n, dM thá den trài; cOng tác an ninh trt tu, phOng chng ti phm 
— t ntn xà hôi, ma tüy, mai darn, an toàn giao thOng, ye sinh thirc phrn, chäm soc 
s1mc khóe nhân dan... 

- Chü trI phi hç'p vai Thj doàn và các phumg t chirc giao luu van ngh chào 

rnüng nàm rnói, k nirn 93 näm ngày thành 1p Dáng; phM hçp vâi Dn Lang Hiu 

- Phuà'ng Nghi Hài xây dixng chuong trinh van ngh giao lu'u câu 1c b dan ca vi 

girn chào don nàrn imi Qu Mao vào dêrn 25/12 am ljch. HuOng dn các ngành, 
doàn th, các dja phu'ang t cht1mc ti thiu 2 — 3 hott dng giao luu van ngh phic 

vii nhân dan trong djp tk dn Xuân v. 
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- Tng dçn v sinh khuôn viên Chüa Dâo Ngu và chun bj các diêu kin dê 

dâng huong ti ChUa Song Ngu và rnt s di tIch trên dja bàn thj xà. 

- To chirc và pMi hcip t chirc các giài TDTT, các trô choi dan gian nhu: 

Bong dá, bong chuyn, cu lông, c ngu1i, ch9i gà, kéo co, vat, thi chim. . .td khu 

trung tarn thj xà và các phung trong djp vui Tét don Xuân và k nim 93 nãm 

ngày thành 1p Dâng darn bâo rni phu'ng, c quan, truàng h9c CO tr 3 — 4 giãi 

TDTT phçic vi nhân dan. 

- Hu'ng dn nghip th thao cho can b Co sâ d t chrc t& các hot 

dng "Mrng Dáng — Mirng Xuân". 

- Xây dirng phóng sr, trang truyn thanh, truyn hInh, dua tin bài phát song 

trên dài PTTH tinh, th xà và CU' so' v các hot dng chào rni,'rng Näm rnó'i, Mrng 

Dâng — Müng Xuân. 

- Tuyên truyn sâu rng v& truyn tMng ye yang cüa Dãng Cong san Vit 
Narn, nhüng thành tçru kinh t - xä hi - QPAN dt ducic trong nhttng nAm qua cüa 
dt nuo'c, thj xà và co so' gn vo'i tuyên truyn các din hinh, mô hInh phong trào 
"TD DKXD DSVH"; nhüng kt qua dt duçc trong cong tác du tranh, t giác các 
hành vi buôn ban, van chuyn, tang trtt, sir diing pháo, cht n& d& và tha den tro'i 
trên dia bàn. 

3. UBND các phlthng 

- Chi dio dài truyn thanh bt du t11 ngày 25/12/2022 mo' dçt tuyên truyn 
sâu rông trong các tang Rip nhan dan v truyn thng ye yang 93  näm cüa Dâng 
Cong san Viêt Nam, nhting thành tiru kinh t - xà hi — QPAN dt duçic trong 
nhüng nàm qua cüa dt nuo'c, thj xà Va cci so' gn vOi tuyên truyn các din hinh, 
rnO hInh phong trào "TD DKXD DSVH"; NhUng kt qua dt duçic trong cong tác 
du tranh, t giác các hành vi buôn ban, vn chuyn, tang trü, si dng ma thy, mi 
dam, sü dung pháo, cht n& aM và thà den träi trên da bàn. 

- Kim tra, rà soát, tháo do' các pa nO, bang rOn, áp phIch, phuo'n dä hM tho'i 
han tuyên truyn, nôi dung không can phü h?p  hoc cü nat d không ành huâng 
dn rn' quan trên dja bàn. Tu si:ra và lam mái cim pa nO, áp phIch tuyên truyn; len 
20 bang rOn, khu hiu. T chtrc treo co' To quôc tai tru so' lam vic, các nhà van 
hóa, các tuyn duo'ng và các truc duo'ng dà dugc phân cp, vn dng nhân dan treo 
co' trong dip chào dOn nàm mó'i, và "Müng Dang — Müng Xuan" nàm 2023. 

- Chi dto tng d9n v sinh khu vrc dan cu, cOng so', nghia trang, nhà tu&ng 
nirn các Anh hung lit si và các di tich flch sir van hOa trên dja bàn. 

- T chüc các chuang trInh van ngh, các giãi thi du th thao müng Dâng, 
rniing Xuan. 
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- To chrc các hott dng cüa câu 1c b tho, nhtc rnüng Dàng, müng Xuân. 

- Tuyên truyn, van dông nhân dan, các Ca quan, don vj, doanh nghip và 
cac khách san, nhà hang dóng trên dia bàn treo c t quc, bang ron khu hiu len 
den trang trI to khOng khI vui tuoi phn khôi chào don nàm mdi, Mrng Dâng - 

MU'ng Xuân Qu Mao närn 2023. 

4. Các Co.  quan, don vi, tru'ông hQc 

- T chirc tng d9n v sinh khuOn viên sch d9p, len den trang trI, treo 02 

bang rOn khu hiu và treo c T quc, c Dãng, c vui tti cOng s chào don näm 

rnOi, ngày thành 1p Bang và vui t& Qu Mao nãrn 2023. 

- Ban quãn l2 dO thj cO U hoch chinh trang dO thj, lap dt h thông den 

trang trI duOng phO, din chiu sang. Trang trI cng chào din t1r và dua ni dung 

tuyên truyên chào rnrng närn mO, Mrng Bang - Mrng xuân chào rnüng các 511 

kin tr9ng dii cña tinh và th xà trên cng chào din ti1. 

- PhOng Tài nguyen Môi truà'ng chi do các phumg, co quan, don vi và 

Cong ty c phn dch vi du ljch rnOi tru'O'ng co U hoch tng d9n v sinh khu vrc 

dan cu, CO quan, khu lam viên bài thrn, dung nôi th dam bão môi trung xanh - 

sch - dp. 

- CáC truO'ng h9C t chtrC các hot dng giáo d11C truyn thng trong h9C sinh, 

sinh viên; t chjc k Cam Ut thixc hin tt chü truong cña Nhà flUáC ye du tranh, 

to giáC CáC hành vi buOn ban, vn chuyen, tang tr, 5i1 dung pháo, Chat n& dt và 

thá den tthi; tham gia tIch CIIC vào cOng táC phOng chOng tê nan xã hôi, an toàn giao 

thông và lam t& cOng táC v sinh rnOi truà'ng trong dp vui têt, don xuân... 

5. Các khãch stn, nhà hang 

Chinh trang CO s kinh doanh tng dgn v sinh, trang trI den ngh thut, mi 

CO SO treo t~ 1 - 2 bang rOn, C dàng, ca tO quOc và chuan bj t& nht các diêu kin 

d don kihách du ljch v nghi trong djp ngày 1 tt darn bào cOng the phOng, chong 

djCh Covid-19. 

6. Be nghj UBMTTQ vã các to Chu'C doãn the thj xä 

- Can Ci VaO ChUC nàng nhiêrn vii Cüa mInh t ChrC cac hott dng giáo d11C 
truyn thng Cho hi viên, doàn vien v truyn thng ye yang cua Bang Cong san 
Vit Narn trong 93 näm qua; th1rC hin nghiern Các van ban v du tranh, t giá 
các hành vi buOn ban, van chuyn, tang trU, s dçing pháo, chat n& d& và thâ den 
trOi. 

- Doàn thanh niên th xà chñ trI phi hçp vi các ngânh, doân th& trumg h9c tO 
chü'c các hoat dng van hOa, tU thao chào dOn närn rnO'i, rning Bang, rnrng Xuan 
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No'! n/ian: 
- So VH&TT Ngh An; 
- SO' TT&TT Ngh An; 
- So Du llch  Ngh An 
- TI Thi ui', HDND thi xä; 
- ChO tjch, các PCT UBND thj xã; 
- Ban tuyên giáo Thj ui'; 
- Các ban, nganh, doàn the lien quan; 
- UBND các phuOng; 
- Lu'u: VT, 

TM.0 BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 

PHO CHU T!CH 

Hoãng Van Phic 
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Qu Mao phuc vi nhan dan và t chirc van nghê k' nim 93 narn ngày thành 1p Dáng 
Cong san Vit Narn. 

Trên day là kê hoch t chüc các hot dng chào don näm mdi, vui têt, rnüng 
Dàng, rnüng Xuân Qu Mao närn 2023. U ban nhân dn thj xà yêu câu Thu trn&ng 
các Ca quan, Tru'Ong hoc, UBND các phuô'ng t chüc trin khai thirc hin có hiu qua 
và g1ri báo cáo két qua thirc hin v UBND thj xã (qua PhOng VH&TT) theo 02 dçit 
(dcrt 1 trw5c ngày 25/12/2022,' dcii' 2 tru'&c ngày 10/01/2 023) d tng hçxp báo cáo.!. 
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