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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao 
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Mừng Đảng - mừng xuân Tân Sửu 2021

Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Thành ủy 
Chí Linh Về việc tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
và tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, UBND thành phố ban 
hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao 
chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kỷ niệm 91 năm 
ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam( 03/02/1930-03/02/2021), mừng Đảng - 
mừng xuân Tân Sửu 202, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 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; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo 
của Đảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt 
là giai đoạn đổi mới hiện nay

- Tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, hướng tới chào mừng Đại hội 
Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, kKỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); vui đón Tết Tân Sửu bằng nhiều hình thức, 
thể hiện bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc; đẩy mạnh bài trừ các hủ tục lạc 
hậu, các tệ nạn xã hội. Phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái hưởng ứng 
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ, các 
đoàn thể phát động.

- Tuyên truyền những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực về kinh tế - xã 
hội; gương người tốt việc tốt trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; kết 
quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây 
dựng nếp sống văn minh đô thị ” trên địa bàn thành phố trong năm 2020. 

- Thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, thể thao tạo không 
khí vui tươi, phấn khởi và động viên các tầng lớp nhân dân thi đua tích cực học 
tập, lao động, công tác nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2021, góp phần 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 
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2025, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại 
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  2. Yêu cầu

-  Các hoạt động tổ chức phải phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, 
chú trọng chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, tránh phô trương hình 
thức.

-  Tập trung khai thác tốt hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao hiện có 
để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đạt hiệu quả cao, góp phần 
phát huy cao nhất khả năng của nhân dân tham gia sáng tạo văn hoá, giữ gìn thuần 
phong, mỹ tục, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn, gắn với bảo vệ môi trường văn hoá 
lành mạnh tại các điểm tổ chức hoạt động văn hóa nơi công cộng. Khuyến khích xã 
hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Đảm bảo phù hợp với công tác 
phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện nay.

II. NỘI DUNG 
1. Hoạt động tuyên truyền
1.1. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 05/01/2021 đến hết ngày 20/02/2021
1.2. Nội dung tuyên truyền
 - Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật 

những mốc son chói lọi của Đảng qua 91 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; 
những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của 
Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền 
và sức chiến đấu của Đảng.

- Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, các tổ 
chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn 
biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc triển khai Chỉ thị số 05-
CT/TWcủa Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương. 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng 
trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước; anh hùng chiến sỹ thi đua, các 
tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
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- Những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân 
tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao 
thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các 
biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết. 

- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng, mừng Xuân Tân Sửu; 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, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ 
quốc.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc,   
“diễn biến hoà bình”, chống phá Đảng, Nhà nước

b) Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh thành phố, đài truyền thanh các 

xã, phường, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử thành phố; phối hợp tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, của Trung ương.

- Tuyên truyền trực quan treo pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; trên 
các bảng điện tử tại các cổng chào của thành phố, trên hệ thống màn hình led trong 
trụ sở Thành ủy, UBND thành phố, màn hình led tấm lớn; treo cờ Đảng, cờ Tổ 
quốc, cắm cờ hồng kỳ tại trụ sở Thành ủy, UBND thành phố; trụ sở Đảng ủy – 
HĐND-UBND các xã, phường, khu vực trung tâm, nhà văn hóa thôn, KDC, các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, các khu di tích, trên các trục đường chính của 
thành phố.

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi 
họp thôn, khu dân cư, các hội đoàn thể; thông qua các buổi Liên hoan, giao lưu văn 
hóa văn nghệ…

c) Khẩu hiệu tuyên truyền
Tùy theo từng thời điểm cụ thể và nội dung công tác tuyên truyền các nhiệm 

vụ chính trị, cần sử dụng các khẩu hiệu sao cho phù hợp: 
 - Năm mới thắng lợi mới!
- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021!
- Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(3/02/1930 - 3/02/2021) !
- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !
- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam! 
- Đảng bộ và nhân dân thành phố Chí Linh ra sức thi đua thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!
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- Đảng bộ và nhân dân thành phố Chí Linh ra sức thi đua thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
thành phố Chí Linh lần thứ XXIII !

 -  Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, 
thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

-  Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
-  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ
2.1. Cấp thành phố
a) Tổ chức chương trình văn nghệ chào năm mới với chủ đề: mừng Đảng-

mừng Xuân Tân Sửu 2021. 
- Nội dung biểu diễn: Ca, múa nhạc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê 

hương, đất nước và con người Việt Nam…
- Địa điểm tổ chức: Tại Quảng trường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh.
- Thời gian tổ chức: Từ 21h ngày 11/02/2021 (Tức 30 tết)
- Đơn vị chủ trì : Phòng Văn hóa và thông tin Thành phố
- Các đơn vị phối hợp: Trung tâm VHTTTT thành phố, Thành đoàn, Nhà 

Thiếu nhi, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, Điện lực Chí Linh, 
Công ty CP Giao thông-Môi trường-Đô thị, UBND phường Sao Đỏ( Có kế hoạch 
riêng)

b) Tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới
- Địa điểm tổ chức: Tại Quảng trường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh.
- Thời gian tổ chức: Từ 0h ngày 12/02/2021 (Tức Mồng 1 tết Tân Sửu)
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban chỉ huy quân sự  thành phố.
(Có kế hoạch chi tiết riêng)
2.2. Cấp xã, phường
- UBND thành phố giao UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo 

các làng, KDC tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đón chào năm mới 2021 
và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mừng Đảng-
mừng Xuân Tân Sửu 2021; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (03/02/1930-03/02/20201).

- Nội dung: Chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con 
người Việt Nam…

3. Hoạt động thể thao
3.1. Cấp thành phố
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm VHTTTT thành phố.
- Nội dung: 
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+ Tổ chức giải bóng bàn, cầu lông gia đình thể thao, cờ tướng...; tuyển chọn 
VĐV tham gia thi đấu cấp tỉnh.

+ Phối hợp với Công đoàn Dân Đảng - Công  đoàn UBND thành phố tổ 
chức thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian cho cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động của hai cơ quan.

+ Phối hợp tổ chức giải vật dân tộc truyền thống tại Đền Cao, phường An 
Lạc trong dịp lễ hội xuân Tân Sửu 2021.

3.2. Cấp xã, phường
- Ủy ban nhân dân thành phố giao Trung tâm VHTTTT phối hợp, hướng dẫn 

các xã, phường tổ chức các giải thể thao.
- UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức các giải thể thao đón 

chào năm mới 2021; Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; mừng 
Đảng-mừng Xuân Tân Sửu 2021; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) phù hợp theo điều kiện từng địa phương; việc 
tổ chức hoạt động thể thao, các môn thi đấu cần thực hiện nghiêm túc, an toàn và 
hiệu quả thiết thực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, 

thể thao chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  Kỷ niệm 
91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021); mừng 
Đảng - mừng Xuân Tân Sửu 2021.

- Hướng dẫn, thẩm duyệt và kiểm tra, đôn đốc, giám sát chung các hoạt động 
tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao, di tích và du lịch đối với các đơn vị trực 
thuộc theo thẩm quyền trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn các các 
hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đại hội 

XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Phối hợp với Cơ quan thường trực BCĐ 35 thành phố và các cơ quan liên 

quan ngăn chặn, xử lý gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên 
mạng internet, mạng xã hội…

2. Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao thành phố
- Chịu trách nhiệm xây dựng phương án, maket tuyên truyền cổ động trực 

quan: phướn khẩu hiệu tuyên truyền, cụm pano cổ động tấm lớn, pano tấm nhỏ, 
bảng điện tử... chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các 
hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu, trong đó lưu ý các băng zôn, khẩu 
hiệu, các cụm panô, biển tấm lớn tại các điểm: Quảng trường Sao Đỏ, Khu đô thị 
Trường Linh; Trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố; trên đường Nguyễn 
Trãi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học; Bảng điện tử trên đường Nguyễn Trãi; 
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khu vực các cửa ngõ thành phố; trục đường QL37 khu đô thị Đồng Đỗ (phường 
Thái Học). Tận dụng tối đa trang trí chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 
XXIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (thời gian tuyên truyền từ ngày 
05/01/2021 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu).

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật 
đêm giao thừa đón chào năm mới, mừng Đảng-mừng Xuân Canh Tý 2021 tại 
Quảng trường Sao Đỏ; thực hiện trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, 
sân khấu biểu diễn, chỗ ngồi cho đại biểu, nhân dân…. Phối hợp với Thành đoàn, 
Nhà thiếu nhi, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công buổi biểu diễn.

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cơ sở tổ chức thực 
hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao trước, trong 
và sau Tết dương lịch,Tết Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng.

 - Chủ trì, phối hợp tổ chức các giải thi đấu thể thao truyền thống dân tộc; 
các giải thể thao gắn với các lễ hội trên địa bàn thành phố; hoạt động thể thao quần 
chúng theo chương trình, kế hoạch.

3. Thành đoàn, Nhà thiếu nhi thành phố
Chủ động phối hợp với Trung tâm VHTTTT xây dựng kế hoạch, nội dung 

chương trình và triển khai thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật đêm giao 
thừa mừng Đảng-mừng Xuân Tân Sửu 2021 tại Quảng trường Sao Đỏ.

4. Ban Quản lý di tích thành phố
- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể tại các di tích do đơn vị quản lý trong 

dịp Tết và các lễ hội truyền thống; có phương án thực hiện đảm bảo tốt vệ sinh môi 
trường, phòng chống cháy nổ, bảo vệ và giữ gìn cảnh quan di tích.

- Tăng cường hoạt động thuyết minh, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về 
các giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

- Phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan, các xã, phường 
tổ chức tốt các hoạt động, lễ hội tại các di tích trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện treo cờ Tổ quốc, cờ hội theo đúng quy định; bố trí băng zol, 
khẩu hiệu, pano, hồng kỳ, băng hiệu Chúc mừng năm mới; lắp đặt hệ thống đèn led 
trang trí, đèn chiếu sáng tạo không gian sáng, đẹp để phục vụ nhân dân và du 
khách đến với di tích đêm giao thừa, dịp xuân mới.

5. Đài phát thanh thành phố
- Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện 

đường lối đổi mới; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của 
Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020; Phương 
hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong những năm tiếp theo. Đưa tin biểu dương 
những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

 - Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng. Phản ánh các 
hoạt động chào mừng Đại hội; sự quan tâm, tình cảm của các tầng lớp Nhân dân ở 
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trong thành phố; mong muốn, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng 
Nhân dân đối với Đại hội XIII của Đảng.

- Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực 
thù địch; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; chủ đề, phương châm 
của Đại hội.

- Phản ánh diễn biến các hoạt động của Đại hội; đăng phát các văn kiện trình 
Đại hội; các tham luận, quyết định của Đại hội, kết quả bầu cử Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; 
không khí dân chủ trong Đại hội và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của 
xã hội, sự quan tâm của cán bộ Nhân dân trong tỉnh và cộng đồng quốc tế đối với 
Đại hội.

- Tiếp sóng chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, 
bế mạc Đại hội. 

- Chủ động xây dựng nội dung, chương trình, các tin bài, phóng sự phát 
thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử thành phố; tăng thời lượng phát sóng 
tuyên truyền trong dịp Tết dương lịch, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XIII, Tết nguyên đán. Hỗ trợ các nội dung phát thanh tuyên truyền cho đài truyền 
thanh các xã, phường.

- Tập trung tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021); tình hình kinh tế, văn hóa-xã hội, an 
ninh quốc phòng; gương người tốt, việc tốt; vệ sinh an toàn thực phẩm; cấm sản 
xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ; trật tự an toàn giao thông…

- Cử phóng viên tác nghiệp, thường xuyên cập nhật đưa tin các sự kiện diễn 
ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

6. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố
Thực hiện treo cờ Tổ quốc, tuyên truyền pano, khẩu hiệu, băng hiệu Chúc 

mừng năm mới, Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  
trước cổng chính trụ sở; tăng cường hệ thống đèn led trang trí, đèn chiếu sáng tạo 
không gian sáng, sạch, đẹp đón năm mới và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/20201).

7. UBND các xã, phường
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền; các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng năm mới, chào mừng Đại hội Đại 
biểu lần thứ XIII của Đảng, mừng Đảng-mừng Xuân Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) theo kế 
hoạch.

- Chỉ đạo tổ chức treo băng zol, pa nô, khẩu hiệu, cờ hồng kỳ tại trụ sở xã, 
phường, các nhà văn hóa thôn, KDC, các khu vực trung tâm xã, phường, các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn. 
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- Chỉ đạo, vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt 
việc lắp đặt hệ thống đèn led trang trí, đèn chiếu sáng tại gia đình, nhà văn hóa 
thôn, KDC, các di tích, trụ sở các cơ quan, đơn vị tạo không gian sáng, sạch, đẹp 
đón năm mới.

- Hướng dẫn, vận động 100% nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn treo 
cờ Tổ quốc vào dịp các ngày lễ kỷ niệm, ngày Tết. Thời gian treo cờ Tổ quốc từ 
ngày 20/01/2021 đến ngày 20/02/2021.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động của di tích, lễ hội tại địa phương.
- Chỉ đạo các thôn, KDC sử dụng có hiệu quả thiết chế Nhà văn hóa để tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt 
công tác vệ sinh môi trường ở các làng, KDC, đường phố.

- Tổ chức quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa ở cơ 
sở, kịp thời ngăn chặn các tệ nạn mê tín dị đoan, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ, 
nhất là hoạt động tại các Lễ hội. 

- Kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các panô, áp phích, quảng cáo... đã hết thời hạn, 
nội dung không còn phù hợp hoặc đã cũ nát gây mất mỹ quan. Bổ sung các pano, 
khẩu hiệu mới theo nội dung phù hợp. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn 
nghệ, thể thao chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kỷ 
niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Mừng Đảng - mừng xuân 
Tân Sửu 2021, UBND thành phố Chí Linh yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị 
liên quan, UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở VHTT&DL (để b/c);
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- TT HĐND, lãnh đạo UBND thành phố(để b/c);
- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị thực hiện;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thưởng
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