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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)
và chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Căn cứ Kế hoạch của UBND phường về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ
lớn và sự kiện quan trọng năm 2022;
UBND phường Tân Thạnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ
niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)
và chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022; đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Qua đó, động viên cán bộ, công
chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tích cực học tập,
lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội năm 2022, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn phường.
2. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 nhằm
nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật và góp phần tuyên truyền, biểu
dương những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, quân và dân phường Tân Thạnh trong
thời gian qua. Thực hiện chỉnh trang đô thị, tạo không khí vui xuân; đồng thời, tạo
sân chơi lành mạnh, phong phú, bổ ích cho nhân dân tham gia, vui chơi trong dịp
Tết cổ truyền của dân tộc.
3. Việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và chào đón Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022 phong phú, thiết thực, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thu
hút đông đảo nhân dân tham gia và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống
dịch Covid-19.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức phát động trang trí, làm đẹp trên các tuyến phố, đường làng
nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào
đón Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Dần 2022
- Thời gian:

+ Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 05/02/2022 (nhằm từ ngày 08 tháng chạp
năm Tân Sửu đến mùng 05 tháng Giêng, năm Nhâm Dần)
+ Đăng ký dự thi cấp thành phố từ ngày 21/01/2022 đến ngày
05/02/2022 (nhằm từ ngày 19 tháng chạp, năm Tân Sửu đến mùng 05 tháng Giêng,
năm Nhâm Dần).
- Tổ chức chấm chọn và trao giải:
+ Cấp phường: Từ ngày 21/01/2022 đến ngày 24/01/2022 (nhằm từ ngày 19
đến 22 tháng chạp, năm Tân Sửu).
+ Cấp thành phố: Từ ngày 24/01 đến ngày 29/01/2022 (nhằm từ ngày 22 đến
27 tháng chạp, năm Tân Sửu).
- Nội dung:
+ Các khối phố vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia và vận
động, khuyến khích các hộ gia đình liền kề trên cùng tuyến phố, cùng đường làng,
ngõ xóm và các khu phố liền kề kết hợp trang trí tạo cảnh quan tuyến phố, đường
làng, ngõ xóm “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Đồng thời, vận động Nhân dân
thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khu vực trước nhà, nơi công cộng, đường làng, ngõ
xóm ở khu dân cư.
+ UBND phường tiến hành chấm điểm, khen thưởng và xét chọn từ 02 - 03
tuyến đường được trang trí đẹp tại các khu dân cư và đăng ký với UBND thành
phố để tham gia chấm chọn, khen thưởng.
- Hình thức: Trang trí trước nhà, tuyến phố ở khu dân cư chậu hoa, cây cảnh,
làm đẹp tường rào, cổng ngõ (nếu có) và trang trí đèn điện, đèn nháy, đèn lồng,
biểu ngữ chúc mừng xuân mới và các hình thức khác đảm bảo mỹ thuật, an toàn và
thân thiện với môi trường.
- Đơn vị thực hiện: Thực hiện theo Kế hoạch của UBND phường.
2. Tổ chức thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 92 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và chào
đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
- Thời gian: Từ ngày 27/01/2022 đến ngày hết ngày 07/02/2022.
- Nội dung:
+ Thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu,... tại các tuyến
đường, trụ sở các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, các khu
dân cư, nhà văn hoá khối phố từ ngày 27/01/2022 đến ngày hết ngày 07/02/2022.
Đồng thời, tổ chức kiểm tra, tháo dỡ toàn bộ pa nô, áp phích, khẩu hiệu đã hết thời
hạn tuyên truyền, nội dung không còn phù hợp.
+ Xây dựng các chuyên mục, tin, bài phát trên hệ thống Đài thành phường
và Trang thông tin điện tử của phường nhằm đưa thông tin kịp thời các hoạt động
diễn ra trong dịp tết trên địa bàn phường.
- Treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình từ ngày 30/01/2022 đến hết ngày
03/02/2022 (nhằm từ ngày 28/12 âm lịch đến hết ngày mùng 3 Tết).

- Đơn vị thực hiện: UBND phường thực hiện theo hướng dẫn của thành phố.
3. Tham gia chương trình nghệ thuật đón giao thừa Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022
- Thời gian: Vào buổi tối ngày 31/01/2022 (Nhằm ngày 29/12 âm lịch).
- Địa điểm: Tại Quảng trường 24/3.
- Đơn vị thực hiện: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường tham gia theo kế
hoạch của thành phố.
4. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao
- Thời gian: Trong tháng 01 và tháng 02 năm 2021.
- Địa điểm: Trên địa bàn phường.
- Đơn vị thực hiện:
+ Công chức Văn hóa xã hội, cán bộ phụ trách TDTT phường, các hội đoàn
thể tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình văn nghệ quần chúng,
các hoạt động văn hoá, thể thao vui chơi, giải trí trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.
+ Câu lạc bộ Bài chòi, hát dân ca khối phố Đoan Trai tổ chức hô hát bài
chòi, bả trạo, hát dân ca trong dịp tết phục vụ nhân dân.
5. Tham gia Giải Võ cổ truyền mùa xuân thành phố Tam Kỳ mở rộng
năm 2022
- Thời gian: Dự kiến vào tháng 02/2022.
- Địa điểm: Tại Quảng trường 24/3 – thành phố Tam Kỳ.
- Đơn vị thực hiện: Cán bộ phụ trách TDTT tham mưu thực hiện.
6. Tổ chức các điểm vui xuân Nhâm Dần 2022
- Thời gian: Dự kiến từ ngày 29/02 đến ngày 06/02/2022 (nhằm ngày 27/12
âm lịch đến ngày 06/01 âm lịch).
- Địa điểm: Tại Quảng trường 24/3, Văn Thánh – Khổng Miếu, các nhà sinh
hoạt khối phố và một số địa điểm khác.
- Nội dung cụ thể: Tham gia “Hội xuân Nhâm Dần 2022”; trò chơi “Hô hát
Bài chòi”, Hội thi gói bánh chưng, bánh tét…
- Đơn vị thực hiện: Bộ phận VHXX, các đoàn thể, các khối phố xây dựng kế
hoạch thực hiện.
7. Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, đối
tượng xã hội và các thành phần khác
- Thời gian: Trong tháng 01 và tháng 02 năm 2022.
- Địa điểm: Trên địa bàn phường.
- Đơn vị thực hiện: Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn
vị liên quan tham mưu kế hoạch thực hiện.

8. Tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt khối phố
- Thời gian: Dự kiến thứ 6 ngày 21 tháng 01 năm 2022.
- Địa điểm: Tại Hội trường phường.
- Đơn vị thực hiện: Công chức Văn phòng thống kê phối hợp với các đơn vị
liên quan tham mưu UBND kế hoạch thực hiện.
9. Tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố
- Thời gian: Vào buổi sáng ngày 29/01/2022 (Ngày 27/12 âm lịch).
- Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
- Đơn vị thực hiện: Lao động - Thương binh phối hợp với đơn vị liên quan
tổ chức thực hiện.
10. Tổ chức ra quân trồng cây đầu năm 2022
- Thời gian: Dự kiến sáng ngày 06/02/2022 (Nhằm ngày 06/01 âm lịch).
- Địa điểm: Có Thông báo sau.
- Đơn vị thực hiện: Quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan tham
mưu UBND kế hoạch thực hiện.
III. Kinh phí thực hiện:
1. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên.
2. Từ nguồn ngân sách phường.
3. Từ nguồn vận động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, yêu cầu bộ phận liên
quan căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, thành phố, các ngành cấp
trên liên quan và tùy vào tình hình dịch bệnh Covid-19 tập trung thực hiện một số
nội dung sau:
1. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các hội, đoàn
thể
Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện các nội dung
hoạt động theo Kế hoạch này. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân
dân tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động do địa phương tổ chức.
2. Công chức Văn hóa xã hội
- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung theo
kế hoạch đề ra.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội
dung, công việc được giao trong kế hoạch.
- Đội kiểm tra liên ngành VH-XH xây dựng kế hoạch ra quân, tăng cường
công tác kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh các trường hợp sai phạm.

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động
kịp thời về UBND thành phố và ngành cấp trên theo quy định.
- Thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại các khu vực trung
tâm thành phố và trên các tuyến đường, cầu theo phân cấp của UBND thành phố.
3. Cán bộ phụ trách đài truyền thanh
- Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề trong chương trình phát thanh trong
dịp lễ, tết thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền ở địa phương.
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.
4. Lao động – Thương binh và Xã hội
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt ra quân xử lý tình trạng
người lang thang, xin ăn,… trên địa bàn trước, trong và sau dịp tết và trong các
ngày diễn ra các sự kiện nói trên.
- Tổ chức trao quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa
bàn.
- Phối hợp chặt chẽ với các khối phố để theo dõi đời sống nhân dân, không
để xảy ra tình trạng thiếu đói, nhất là dịp tết nguyên đán.
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.
5. Quản lý đô thị phường
- Tham mưu UBND có văn bản thông báo nghiêm cấm các phương tiện
chuyên chở các vật liệu gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn trong dịp tết Nguyên
đán Nhâm Dần 2022.
- Xây dựng kế hoạch ra quân đảm bảo công tác trật tự đô thị trên địa bàn
phường trước, trong và sau Tết dương lịch, Tết nguyên đán năm 2022 và trong dịp
kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện, kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề
đường.
- Tham mưu UBND kế hoạch tổ chức trồng cây đầu năm 2022.
6. Trạm y tế phường
Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an
toàn thực phẩm, các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn đặc biệt là
phòng, ngừa dịch bệnh Covid-19.
7. Quân sự phường
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm sẵn sàng chiến đấu,
bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn phường.
- Phối hợp Công an phường có kế hoạch bảo đảm tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
8. Công an phường

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh chính
trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết; tiếp tục triển khai thực
hiện Kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các tội phạm trên địa bàn.
- Phối hợp các ngành liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông
tại các địa điểm tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.
9. Công chức Tài chính - Kế hoạch phường
Tham mưu UBND phường nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện các hoạt
động theo Kế hoạch đề ra.
10. Cán bộ Nội vụ - Thi đua – Khen thưởng
Tham mưu UBND kế hoạch phát động thi đua nhân dịp tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022 và các sự kiến lớn của đất nước nói trên.
Tham mưu khen thưởng kịp thời các tổ chức, tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong thực hiện kế hoạch đề ra.
11. Công chức Văn phòng thống kê phường
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch
này; phối hợp với công chức Văn hoá xã hội tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả
tổ chức hoạt động của các đơn vị được giao nhiệm vụ.
- Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nội dung đảm bảo theo kế
hoạch đề ra.
12. Các khối phố:
- Căn cứ điều kiện thực tế chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức
thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng và hiệu quả, chú ý việc tổ chức các
điểm vui chơi cho nhân dân trong dịp tết.
- Tham gia hội thi trang trí, làm đẹp trên các tuyến phố, đường làng do
phường và thành phố tổ chức.
- Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động theo
kế hoạch đề ra.
Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và chào mừng Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đề nghị các đơn vị liên quan tập trung triển khai tổ
chức thực hiện kịp thời và đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố (b/c);
- Phòng VHTT thành phố;
- TTĐU, HĐND, UBND, UBMT phường;
- Các đơn vị liên quan;
- Các khối phố;
- Lưu: VT (Đ/c Châu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao

