
 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-UBND, ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh 

về tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 2193/UBND-KGVX, ngày 31/12/2021 của 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân 

Nhâm Dần năm 2022. UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 với nội dung cụ thể như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 92 năm xây dựng và phát triển của Đảng 

Cộng sản Việt Nam; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, 

bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự 

cường dân tộc; khơi dậy niềm tự hào và củng cố niềm tin cho mọi tầng lớp Nhân 

dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là 

trong công cuộc đổi mới đất nước, phát triển và hội nhập. 

- Cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân vượt qua 

khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh 

hiệu quả, khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của 

Nhân dân. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện năm 2022 và góp 

phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 

 2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 có 

sức lan tỏa sâu rộng, gắn với nội dung tuyên truyền về tăng cường công tác đảm 

bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống 

buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ; vận động nhân 

dân thực hiện đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, bảo đảm trang trọng, thiết 

thực, tiết kiệm, an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tăng 

cường, khuyến khích xã hội hóa các hoạt động. 

- Nội dung các hoạt động góp phần tuyên truyền, quảng bá tốt các tiềm năng, 

thế mạnh của địa phương; tích cực đóng góp có hiệu quả cho công tác bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa, lễ hội, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa 

bàn huyện, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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 B. NỘI DUNG 

 I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN 

 1. Thời gian: Từ ngày 17/01/2022 đến hết ngày 15/02/2022 (tức từ ngày 15 

tháng Chạp năm Tân Sửu đến ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

 2. Nội dung tuyên truyền 

 - Tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2022) gắn với mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022, mừng đất 

nước đổi mới. Tuyên truyền những tiềm năng du lịch, di sản văn hóa, danh lam 

thắng cảnh; những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện trong 

thời kỳ đổi mới. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về các giải pháp bảo đảm an 

sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; các phong trào thi 

đua yêu nước; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt là những tấm gương 

sáng, những nghĩa cử cao đẹp trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. 

 - Tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống sản xuất, vận 

chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, an toàn vệ sinh 

thực phẩm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022; Các hoạt động “đền 

ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ 

trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người bị ảnh 

hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. 

 - Tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội huyện năm 2022 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

 3. Hình thức tuyên truyền 

 - Tuyên truyền trong các thiết chế văn hóa cơ sở, các hoạt động chào mừng 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; trên phương tiện thông tin đại chúng; trên 

internet (mạng xã hội, Website, Trang thông tin điện tử huyện, xã...);  

 - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn toàn huyện thực 

hiện treo cờ Tổ quốc chào đón năm mới, treo pa nô, băng rôn khẩu hiệu trang trí 

tuyên truyền; thông tin lưu động và các hình thức khác tại trụ sở cơ quan, đơn vị, 

các thôn, khu phố, hộ gia đình.  

II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN NHÂM 

DẦN NĂM 2022 

1. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết và dâng hương viếng Nghĩa 

trang Liệt sĩ huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (thực hiện 

theo Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện) 

          2. Tổ chức Chợ hoa Xuân huyện Hữu Lũng năm 2022 (có Kế hoạch chi 

tiết riêng) 

- Thời gian: Từ ngày 22 - 30/01/2022 (ngày 20 - 28 tháng Chạp năm Tân 

Sửu). 

- Địa điểm: Khuôn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông (số 

80, đường Chi Lăng, thị trấn Hữu Lũng). 
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- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu phục vụ nhân dân tham quan, thưởng lãm, 

mua sắm hoa Xuân, tạo điều kiện hỗ trợ nhà vườn tiêu thụ hoa trong dịp Tết. 

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

UBND các xã, thị trấn; các nhà vườn trên địa bàn huyện. 

3. Tổ chức các Lễ hội truyền thống 

Dừng tổ chức Lễ hội, chỉ cho phép tổ chức các nghi lễ quy mô nhỏ, phạm vi  

hẹp theo truyền thống. 

 4. Dự kiến tổ chức các hoạt động thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm 

Dần 2022 

 4.1. Tổ chức giao lưu các môn Cầu lông, Bóng bàn, Tenis (có kế hoạch chi 

tiết riêng) 

- Thời gian: Từ ngày 05 - 06/02/2022 (ngày mùng 05 - 06 tháng Giêng năm 

Nhâm Dần). 

- Địa điểm: Tại Nhà tập và thi đấu huyện và sân Tenis các câu lạc bộ. 

- Nội dung: Giao lưu thể thao các Câu lạc bộ Cầu lông, Bóng bàn, Cờ 

tướng, Cờ vua, Tennis. 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

phối hợp với các Câu lạc bộ thể thao trên địa bàn huyện. 

 4.2. Tổ chức giải Bóng đá nam (có kế hoạch chi tiết riêng) 

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 12 - 20/02/2022 (ngày 12 - 20 tháng Giêng 

năm Nhâm Dần) 

- Địa điểm: Tại Sân vận động huyện Hữu Lũng. 

 - Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

 5. Treo cờ Tổ quốc dịp mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 

 - Đối tượng thực hiện: Các cơ quan, đơn vị và Nhân dân treo cờ Tổ quốc 

chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng 

Xuân Nhâm Dần 2022. 

 - Thời gian: Từ ngày 25/01 - 15/02/2022 (ngày 23 tháng Chạp năm Tân 

Sửu đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

6. Thay mới nội dung pa nô tuyên truyền trên địa bàn huyện; chỉnh 

trang hệ thống đèn, cờ, hoa trang trí tại khu vực Thị trấn Hữu Lũng và các xã 

lân cận 

6.1. Lắp đặt, thay mới nội dung các pa nô, bảng biển tuyên truyền nhiệm 

vụ chính trị trên địa bàn huyện 

- Thời gian: Từ ngày 10 - 17/01/2022 (ngày 08 - 15 tháng Chạp năm Tân 

Sửu). 

 - Địa điểm: Trên địa bàn toàn huyện. 
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Riêng khu vực trung tâm huyện thay mới nội dung và lắp đặt thêm hệ thống 

cụm trang trí, pa nô lớn, nhỏ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, cụ thể: 

+ Lắp đặt 01 cụm trang trí ở vị trí lối vào trung tâm thị trấn Hữu Lũng tại  

ngã ba xã Đồng Tân. 

+ Các cụm pa nô tấm lớn mừng Đảng mừng Xuân ở các vị trí trước trụ sở 

Huyện ủy, UBND huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; khu vực 

chợ Mẹt; chợ mới... 

+ Cụm pa nô hộp: Dự kiến 25 cụm (50 chiếc) tại khu vực trung tâm huyện. 

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm 

Y tế huyện…và các cơ quan có các pa nô lớn, nhỏ, các bảng, biển tuyên truyền 

khác trên địa bàn huyện.  

6.2. Chỉnh trang hệ thống đèn trang trí tại Thị trấn Hữu Lũng và các xã 

lân cận (có kế hoạch chi tiết riêng) 

- Thời gian: Từ ngày 10/01 - 17/01/2022 (ngày 08 - 15 tháng Chạp năm Tân 

Sửu). 

- Nội dung: Lắp đặt hệ thống đèn trang trí tại các trục đường chính vào 

trung tâm huyện, cầu Mẹt, cầu Na Hoa; khu vực Huyện ủy và UBND huyện; ngã 

ba Dốc Mới, xã Sơn Hà và ngã ba xã Đồng Tân...  

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý các 

dự án các công trình xây dựng huyện, UBND thị trấn Hữu Lũng. 

 7. Kiểm tra các dịch vụ văn hoá, các điểm di tích, du lịch  

 - Thời gian: Từ ngày 12/01/2022 - 28/02/2022 (ngày 10 tháng Chạp năm 

Tân Sửu đến ngày 28 tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

- Địa điểm: Trên địa bàn toàn huyện. 

- Nội dung: Kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

văn hóa, du lịch, cơ sở tín ngưỡng như: Karaoke, internet, đền, chùa... trên địa bàn 

huyện, ký cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong lĩnh 

vực văn hóa, tín ngưỡng. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hoá và Thông tin; Đội kiểm tra Liên ngành 

Văn hóa huyện. 

8. Tổ chức phát động tết trồng cây và ra quân trồng cây, làm thủy lợi 

nhân dịp xuân Nhâm Dần năm 2022 (có kế hoạch chi tiết riêng) 

         9. Tổ chức hoạt động tại các xã, thị trấn 

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thiết thực chào mừng kỷ 

niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), 
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mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người 

để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Cơ quan thực hiện: UBND các xã, thị trấn. 

 10 . Tham gia Cuộc thi Vườn cây hoa Đào đẹp và Cây hoa Đào đẹp Xứ 

Lạng - Xuân Nhâm Dần 2022 

         - Thời gian: Tháng 01, 02 năm 2022. 

- Nội dung: Lựa chọn từ 01 vườn đào trở lên; từ 03 cây đào trở lên tham gia 

dự thi (theo Thông báo số 167/TB-SVHTTDL ngày 31/12/2021 Thể lệ tổ chức Cuộc 

thi Vườn cây hoa Đào đẹp và cây hoa Đào đẹp Xứ Lạng – Xuân Nhâm Dần năm 

2022 và Công văn số 08/CV-BTC ngày 05/01/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi 

Vườn cây hoa đào đẹp và Cây Hoa Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Nhâm Dần năm 2022 

về việc điều chỉnh, bổ sung Thể lệ và hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, tham gia 

Cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp và Cây Hoa Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Nhâm Dần 

năm 2022). 

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

chủ trì phối hợp với UBND các xã, các Nhà vườn cây hoa Đào trên địa bàn huyện. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Các hoạt động cấp huyện: Chi từ nguồn dự toán đã giao năm 2022. Xem 

xét bổ sung kinh phí cho các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ lớn. 

- Các hoạt động cấp xã: Tự cân đối bố trí nguồn kinh phí chi tổ chức các 

hoạt động trên địa bàn. 

- Huy động nguồn lực xã hội hóa. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân 

Nhâm Dần; kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 

- 03/02/2022) và 81 năm ngày thành lập Đội Cứu quốc quân I (23/02/1941 - 

23/02/2022).  

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện 

triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đón Tết với tinh thần vui tươi, 

lành mạnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động thăm, chúc 

tết theo kế hoạch. 

Huyện đoàn Hữu Lũng chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động mừng 

Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022, gắn với chào mừng kỷ niệm 92 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/02/2022) và kỷ niệm 81 

năm ngày thành lập Đội Cứu quốc quân I (23/02/1941 - 23/02/2022).  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
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- Là cơ quan đầu mối giúp UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các 

hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022 trên toàn huyện. Xây dựng 

kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức 

các hoạt động tại địa bàn các xã, thị trấn; hướng dẫn việc tổ chức treo cờ Tổ quốc, 

pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính trong khu vực trung tâm các 

xã, thị trấn.  

- Phối hợp với các cơ quan chức năng như: Công an, Quản lý thị trường… 

tăng cường kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, di tích, lễ 

hội; hoạt động đổi tiền mệnh giá nhỏ trái quy định; xử lý nghiêm và kịp thời các 

trường hợp vi phạm. Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện kiểm tra, đôn 

đốc tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đối với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị 

trấn; thường xuyên báo cáo UBND huyện để kịp thời giải quyết những vướng mắc 

trong quá trình thực hiện.  

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đảm bảo nội dung, hình thức 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực 

phẩm, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại 

pháo nổ và thả đèn trời….; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, 

thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 theo kế hoạch. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan và UBND các xã, thị trấn liên quan tổ 

chức Hội Chợ hoa Xuân huyện Hữu Lũng năm 2022. 

- Tổ chức thay mới nội dung và lắp đặt thêm hệ thống pa nô, cụm hoa trang 

trí, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Chỉnh trang hệ thống 

đèn, cờ, hoa trang trí tại khu vực thị trấn Hữu Lũng. 

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, các trang thiết bị và cán bộ chuyên môn để 

các xã tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2022. 

- Tăng cường xây dựng các tin, bài chuyên đề tuyên truyền, phản ánh về các 

hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. 

- Thực hiện tiếp âm, tiếp sóng đảm bảo thời lượng của Đài Truyền hình Việt 

Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam đáp ứng nhu cầu nghe, nhìn của Nhân dân trong 

dịp Tết.  

5. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

- Tham mưu xây dựng chương trình thăm, tặng quà và chúc tết của lãnh đạo 

huyện; chương trình viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện (thực hiện công việc chỉnh 

trang khu Nghĩa trang liệt sĩ huyện, chuẩn bị vòng hoa, lời viếng để dâng hương, 

dâng Hoa tại nghĩa trang liệt sĩ). 

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Chữ thập đỏ và 

các cơ quan liên quan chuẩn bị các phần quà tặng; tiếp nhận và chuyển quà tặng 

của các cấp cho đối tượng chính sách, hộ gia đình nghèo. Hướng dẫn UBND các 

xã, thị trấn triển khai công tác thăm hỏi, tặng quà Tết trên nguyên tắc tránh trùng 

lặp, đảm bảo, công khai, minh bạch. 
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- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát tổng hợp tình hình các đối tượng 

cần trợ cấp trong dịp tết, báo cáo UBND huyện để chỉ đạo thực hiện. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cân đối, thẩm định nguồn kinh phí 

hỗ trợ tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân theo kế hoạch, hướng dẫn 

các đơn vị thanh quyết toán theo quy định.  

- Phối hợp đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, tăng cường 

công tác quản lý điều hành, bình ổn giá các mặt hàng trên địa bàn, phục vụ nhu cầu 

người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức phát 

động Tết trồng cây và ra quân làm thủy lợi nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022 và 

chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức phát động Tết trồng cây và ra quân làm thủy lợi 

nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác vệ sinh 

môi trường dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. 

9. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị huyện và các cơ quan liên quan tổ 

chức kiểm tra các công trình xây dựng, quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè, hành 

lang an toàn giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm, giải tỏa các trường hợp lấn 

chiếm vỉa hè, lòng đường,... để đảm bảo mỹ quan.         

10. Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trung tâm Y tế huyện 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên 

quan tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong 

dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022. 

- Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ nhân lực, 

thuốc chữa bệnh, phương tiện ứng trực cấp cứu, tổ chức trực 24/24 giờ để duy trì 

tốt việc khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu người bệnh trong dịp Tết, nhất là đối với 

các trường hợp bị tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm... đảm bảo công 

tác y tế tại các sự kiện, nhất là yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong quá 

trình tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch. 

11. Công an huyện 

- Xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lực lượng cụ thể đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn giao thông tại các địa điểm diễn ra các hoạt động mừng Đảng, mừng 

Xuân Nhâm Dần 2022 theo Kế hoạch của huyện.  

- Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội; đảm bảo an toàn giao thông; chủ động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội 

phạm, đảm bảo an toàn trật tự xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán; phối hợp 
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với các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống các hành 

vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, đổi tiền mệnh giá nhỏ, cờ bạc, mê tín dị 

đoan… 

12. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Phối hợp với Công an huyện thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự 

trong thời gian diễn ra các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 

2022 của huyện. 

13. Đội Quản lý trật tự đô thị 

Xây dựng kế hoạch và chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ 

quan liên quan thực hiện kiểm tra các công trình xây dựng, quản lý sử dụng lòng 

đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm, giải tỏa 

các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... 

14. Hội Chữ thập đỏ huyện 

Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện điều tiết, phân bổ quà tặng của các doanh nghiệp, nhà hảo 

tâm trao tặng (nếu có) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo 

hợp lý, tránh trùng lặp, bỏ sót các đối tượng được thụ hưởng. 

15. Điện lực Hữu Lũng 

Có phương án bảo đảm cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ các hoạt động 

theo Kế hoạch. 

16. UBND các xã, thị trấn 

- Ủy ban nhân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả;  

- Chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ Thập đỏ tổ chức thực hiện 

tiếp nhận và chuyển quà tặng của các cấp cho người có công, hộ gia đình nghèo, 

người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quản lý. 

- Rà soát, tổng hợp tình hình thiếu đói giáp hạt, cần trợ cấp trước, trong và 

sau Tết gửi Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc để tổng hợp chung 

báo cáo UBND huyện. 

- Tổ chức các hoạt động ra quân đầu xuân thiết thực, hiệu quả. 

- Chỉ đạo các thôn, khu phố vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, đồng thời 

chỉ đạo thực hiện tuyên truyền trang trí băng, cờ, khẩu hiệu tại các trục đường khu 

vực trung tâm. Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn 

thực hiện treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc; thực hiện dọn 

dẹp vệ sinh công sở, đảm bảo môi trường sạch, đẹp trong dịp vui Tết, đón Xuân. 

Căn cứ kế hoạch của UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, các xã, 

thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng 

Xuân Nhâm Dần 2022 đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời 



9 

báo cáo kết quả về Văn phòng HĐND&UBND huyện trước 10 giờ ngày 

04/02/2022 (tức ngày mồng 4 Tết) để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh.  

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đối với các cơ quan, đơn vị, 

các xã, thị trấn; thường xuyên báo cáo UBND huyện để kịp thời giải quyết những 

vướng mắc trong quá trình thực hiện.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân 

Nhâm Dần 2022. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, các xã, thị trấn phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Văn 

hóa và Thông tin, số điện thoại 02053.825.014 hoặc 02053.726.390) để tổng hợp, 

báo cáo xin ý kiến giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);                                                                              

- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c);  

- TT HU, HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- Công an huyện; 

- Các cơ quan TW, tỉnh trên địa bàn huyện; 

- Câu lạc bộ VH-NT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Trần Quốc Phong 
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