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  Nam Chính, ngày     tháng  1 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao 

mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão- 2023

Thực hiện Kế hoạch 115/KH-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Nam Sách về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể 
thao kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 
03/2/2023) mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão - 2023. Ủy ban nhân dân xã Nam 
Chính xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao 
mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm xây dựng và trưởng thành của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống 
cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự lực, tự cường dân tộc; đồng thời 
khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta trong sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là trong giai 
đoạn đổi mới hiện nay.

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão - 
2023, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào công cuộc đổi mới của 
Đảng, của đất nước và của tỉnh, của huyện; phát huy cao nhất khả năng sáng tạo 
của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh tại 
cơ sở, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. 

2. Yêu cầu
- Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao kỷ niệm 93 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2023) và đón Tết Nguyên 
đán Quý Mão – 2023 phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; bảo đảm đúng sự chỉ đạo, 
định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền, gắn với nội dung 
thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội 
của xã.

- Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, gắn với bảo 
vệ môi trường văn hoá lành mạnh tại các địa điểm tổ chức hoạt động tuyên 
truyền, văn hóa, thể thao. Khuyến khích đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong tổ 
chức hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Công tác văn hóa thông tin.
Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, nêu gương người tốt việc 

tốt, động viên cán bộ, nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, thiết thực chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 
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kỷ niệm 58 năm ngày Bác hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân xã Nam Chính 
(15/02/1965 – 15/02/2023) và chào đón xuân mới Quý Mão 2023.

Viết tin bài, biểu dương các CLB văn nghệ, thể dục thể thao có hiệu quả; 
phản ánh không khí đón tết của nhân dân địa phương; hoạt động thăm hỏi của 
các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền thăm và tặng quà các gia đình thuộc 
đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ khó khăn nhân dịp tết 
nguyên đán Quý Mão 2022…

Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng 
chống dịch Covid 19, không chủ quan lơ là và đảm bảo an toàn giao thông; Tập 
trung trong thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi 
trường. Tuyên truyền hướng dẫn nhân dân đón xuân an toàn, tiết kiệm và ngăn 
ngừa các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng 
phí trong việc hiếu hỷ, lễ hội … Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp 
luật về cấm tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng các loại pháo nổ, vật liệu 
nổ, trò chơi nguy hiểm.

Các thôn đồng loạt phát động nhân dân quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ 
xóm, thu gom, xử lý rác thải môi trường; các đoàn thể dọn vệ sinh trên các tuyến 
đường tự quản tập trung vào 2 ngày 13,14/1/2023 (Tức ngày 22,23 tháng chạp 
năm Nhâm Dần).

Chỉ đạo bảo vệ tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức dọn vệ 
sinh, nhổ cỏ, cắt tỉa cây cảnh Khu nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh. Thắp điện 
trong dịp tết để đón các đoàn, khách thập phương và nhân dân trong xã đến thăm 
quan, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trước và trong dịp tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023.

Tổ chức cắm cờ Hồng kỳ, cờ tổ quốc, cờ Đảng trên dọc đường Bác Hồ về; 
treo 13 khẩu hiệu trang trí các tuyến đường chính, khu trung tâm xã, thôn, khu 
vực cơ quan công sở, xong trước ngày 17/01/2023 (Tức 26 tháng chạp).

Ngày 18/01/2023 (Tức ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tổ chức viếng 
Nghĩa trang liệt sỹ, dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác. 

Đài truyền thanh xã tuyên truyền, phát động nhân dân treo cờ Tổ quốc từ 
ngày 20/01/2023 đến hết này 25/02/2023.

Trong những ngày tết, các thôn mở cửa đình, chùa, Khu tưởng niệm chủ 
tịch Hồ Chí Minh để nhân dân thăm quan và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
kiên quyết chống các biểu hiện và hoạt động mê tín, dị đoan.

2. Hoạt động thể thao
2.1. Nội dung tổ chức
Tổ chức giải bóng đá mừng Đảng, mừng xuân lần thứ II xã Nam Chính 

năm 2023.
2.2. Thời gian tổ chức:
  - Dự kiến thời gian khai mạc: Ngày 19/01/2023. (Ngày 28 tháng chạp 

năm Nhâm Dần).
  - Thời gian đá chung kết: 08 giờ 30 phút ngày 24, 25/01/2023 (tức mồng 

3, 4 tết) (Có lịch thi đấu cụ thể kèm theo)
   2.3. Địa điểm: Tại Sân vận động Trung tâm của xã.
   2.4. Thành phần tham gia:
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Dự kiến mỗi thôn 1 đội bóng đá nam (Thôn An Thượng 2 Đội), Công đoàn 
của xã 1 đội; Tổng số là 6 đội bóng đá nam tham dự giải Bóng đá mùa xuân Quý 
Mão; đối tượng tham dự là nam công dân độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên. (Có điều 
lệ của giải bóng đá riêng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn hóa xã hội xã
- Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, xây dựng 

cơ cấu giải thưởng môn thi đấu. Đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể 
chính trị - xã hội, các thôn, các nhà trường trong xã để thực hiện tốt kế hoạch đã 
đề ra.

2. Ban công an xã
- Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn các tệ nạn xã hội, mê 

tín dị đoan. Cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội... thực hiện 
nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng 
trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ và các đồ chơi nguy hiểm, tuyên 
truyền thực hiện nghiêm và đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trước 
trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão.

- Phụ trách công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các trận thi đấu giải bóng 
đá mừng đảng mừng xuân.

3. Ban CH Quân sự xã
- Phối hợp treo băng zôn, khẩu hiệu, cắm cờ hồng kỳ, cờ tổ quốc, cờ đảng, 

cờ dây tại trụ sở Ủy ban xã, đường Bác Hồ về.
- Phụ trách trang trí cắm cờ hồng kỳ, khẩu hiệu, típ chữ, kẻ vẽ sân phục vụ 

giải bóng đá bóng. Thu dọn cờ sau khi bế mạc giải.
4. Kế toán Ngân sách UBND xã 
Có trách nhiệm chuẩn bị kinh phí để chi cho các hoạt động tuyên truyền 

văn hóa, thể thao kỷ niệm ngày thành lập Đảng và chào mừng Quý Mão 2023. 
Số tiền chi cho các hoạt động nói trên được lấy từ nguồn chi cho sự nghiệp 
VHTT - TDTT năm 2023 đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính năm.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã tập trung tuyên 
truyền đến thành viên, hội viên tham gia các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, 
thể thao, treo cờ Tổ quốc chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (03/2/1930 - 03/2/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023.

6. Các trường, trạm y tế xã
- Tổ chức treo cờ hồng kỳ, cờ tổ quốc, có ít nhất 1 khẩu hiệu tuyên truyền về 

mừng đảng, mừng xuân Quý Mão 2023.
7. Đài truyền thanh xã
Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, nêu gương người tốt, việc tốt, 

động viên cán bộ, nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, thiết thực kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/2/1930 - 03/2/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023.

8. Các thôn
- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, các cơ sở thờ tự không sử 

dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật ngoại lai, treo đèn lồng (kiểu dáng ngoại 
lai) không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam để trang trí trước cửa nhà, 
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đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng.
- Các thôn treo cờ Tổ quốc, cắm cờ hồng kỳ và có ít nhất 1 khẩu tuyên 

truyền tại nhà văn hóa thôn. Đồng thời nhắc nhở các xóm nếu treo cờ đã bị cũ 
rách phải tháo dỡ xuống và thay cờ mới đảm bảo mỹ quan.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết Nguyên 
đán Quý Mão  2023.

- Mở cửa các di tích lịch sử văn hoá để nhân dân đến thăm, thực hiện tín 
ngưỡng. Tổ chức tổng vệ sinh thôn, xóm, khu trung tâm, nhà văn hóa đảm bảo 
vệ sinh môi trường.

- Căn cứ vào điều kiện thực tế có thể tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu 
môn thể thao truyền thống vào dịp đầu Xuân hoặc lễ hội. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao 
mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, Ủy ban nhân dân xã Nam Chính đề nghị 
các ngành, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

Nơi nhận:
- Phòng văn hóa thông tin huyện (để báo cáo);
- Thường trực Đảng uỷ  (để báo cáo);
- Các ngành, đoàn thể xã;
- Các thôn;
- Lưu: VHTT.

TM. UBND XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

                      
                         Vương Thừa Vũ
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