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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn năm 2021 

trên địa bàn huyện Văn Lãng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCĐ ngày 29/12/2020 của Ban Chỉ đạo các 

ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 về tổ chức 

các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn năm 2021 huyện 

Văn Lãng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của huyện, tỉnh, 

của đất nước nhằm 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 ngày nay.  

- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong 

Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ 

động viên toàn 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 quốc ph ng, an ninh của 

huyện năm 2021; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ XXII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

- Nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác giữa huyện Văn Lãng với 

các huyện, thành phố trong tỉnh, trong cả nước và nước ngoài, qua đó quảng bá 

hình ảnh, văn hóa, tiềm năng của huyện nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung tới 

bạn bè quốc tế, tạo môi trường h a b nh, hữu nghị, hợp tác để phát triển. 

2. Yêu cầu 

 - Các hoạt động tổ chức các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn phải bảo đảm thực 

hiện nghiêm các phương án ph ng, chống dịch COVID-19 theo quy định.  

- Các hoạt động, sự kiện được chọn lọc để tổ chức phải được chuẩn bị kỹ 

lưỡng, giàu bản sắc văn hóa truyền thống kết hợp yếu tố văn minh, hiện đại; bảo 
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đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường, khuyến khích 

xã hội hóa các hoạt động. 

 II. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  

 1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, giáo dục l ng yêu nước, truyền thống cách mạng, văn hiến 

và anh hùng của Đảng, của Nhân dân ta, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát 

vọng hòa bình của dân tộc; ý nghĩa văn hóa linh thiêng của ngày Tết cổ truyền; 

quảng bá hình ảnh của văn hóa Xứ Lạng, thành tựu phát triển kinh tế và các nét 

đặc sắc về văn hóa của đồng bào các dân tộc của huyện, tỉnh. Tuyên truyền các 

hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; tuyên truyền kỷ niệm 190 năm 

Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn kết hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI, năm 2021 tại tỉnh Lạng Sơn. Tuyên 

truyền công tác phòng chống các hành vi sai phạm về pháo; đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm, đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện...  

- Khẳng định ý nghĩa lịch sử, dân tộc thiêng liêng của các ngày kỷ niệm 

quan trọng, ngày lễ lớn trong năm đối với người dân Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn: 

75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII; Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ 

chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và 

cách mạng Việt Nam; 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân I và các ngày kỷ 

niệm, sự kiện khác.  

2. Hình thức tuyên truyền 

- Các cơ quan đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể của địa bàn, lựa chọn các h nh 

thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực. 

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; gặp mặt giao lưu với nhân chứng lịch 

sử, người có công với Đảng, với nước; trao tặng huân, huy chương, bằng khen, huy 

hiệu Đảng; tổ chức tham quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn, các hoạt động 

“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, giúp đỡ các gia đ nh 

chính sách, gia đ nh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. 

- Tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương 

những gương điển h nh, nhân tố mới, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân 

triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong 

trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay v  người 

nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của ph ng, ban, ngành, cơ quan, 
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đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị 

- xã hội; trú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên. 

- Xây dựng các tin bài, phát sóng trên đài truyền thanh, truyền h nh, tuyên 

truyền, trang trí cổ động trực quan như: Băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, cờ, 

bảng tin, tuyên truyền lưu động... tại các khu trung tâm, cơ quan, công sở, đồng 

thời hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước, tết cổ 

truyền của dân tộc. 

- Tiến hành trùng tu, tôn tạo, quản lý và khai thác hiệu quả các di tích lịch sử 

Văn hóa theo quy định hiện hành. Tổ chức lễ hội truyền thống gắn với các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tr  chơi dân gian phát huy giữ gìn bản 

sắc văn hóa dân tộc. 

3. Thời gian tuyên truyền 

Tuyên truyền xuyên suốt năm 2021, mỗi sự kiện, lễ kỷ niệm tập trung tuyên 

truyền cao điểm trước và trong tháng diễn ra hoạt động. 

Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ Tổ Quốc tại trụ sở cơ quan và vận động 

nhân dân treo cờ Tổ Quốc tại hộ gia đ nh chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng 

cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) và đón tết Nguyên đán từ ngày  

01/02/2021-28/2/2021. 

III. HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021  

1. Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival Hoa Đào - Xuân 

Xứ Lạng năm 2021 

- Tham gia một số nội dung hoạt động như: Cuộc thi Vườn Đào đẹp và cây 

Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Tân Sửu 2021; tham gia triển lãm trưng bày giới thiệu 

quảng bá di sản văn hóa và tiềm năng du lịch của huyện; tham gia Ngày hội Hương 

sắc ẩm thực Xứ Lạng...(theo kế hoạch của Sở Văn hóa, TT&DL) 

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

2. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng hương 

nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (theo Kế hoạch số 280/KH-UBND 

ngày 25/12/2020 của UBND huyện) 

- Thời gian: trong tháng chạp năm Canh Tý 2020 

- Cơ quan thực hiện: Ph ng Lao động, Thương binh, Xã hội- Dân tộc chủ tr  

thực hiện. 

3. Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và tổ chức bắn pháo hoa đón 

giao thừa Xuân Tân Sửu năm 2021 

a. Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ đón giao thừa 

- Thời gian: Trước ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý. 

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

chủ tr  phối hợp với các cơ quan đơn vị, CLB trên địa bàn huyện. 

b. Tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Tân Sửu năm 2021 

- Thời lượng bắn pháo hoa: 10 phút. 

- Kinh phí thực hiện: Huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp 

khác, không sử dụng ngân sách Nhà nước. 

- Cơ quan thực hiện: Ban Chỉ huy Quân sự huyện (có kế hoạch riêng). 

4. Tổ chức các hoạt động thể thao mừng Xuân Tân Sửu 2021 

- Thi đấu các môn: Cầu lông, Quần vợt 

- Thời gian: Dự kiến tháng 2 hoặc tháng 3/2021 

- Địa điểm: Nhà thi đấu huyện, Sân Quần vợt Huyện ủy. 

- Nội dung thi đấu: Có Điều lệ riêng 

- Thành phần tham gia: Lãnh đạo huyện, Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên 

chức các cơ quan ban ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn 

huyện, UBND các xã, thị trấn, các CLB Cầu lông, Quần vợt trên địa bàn huyện. 

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

phối hợp với các cơ quan, đon vị, CLB  thể thao trên địa bàn huyện. 

5. Chỉ đạo tổ chức lễ hội điểm Chùa Tân Thanh, xã Tân Thanh 

- Thời gian: 9 giờ, ngày 20 tháng 02 năm 2021 (tức ngày 09 tháng giêng âm 

lịch). 

- Địa điểm: Tại Chùa Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng 

- Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Lễ hội Xuân 2021 huyện, Chùa Tân 

Thanh, UBND xã Tân Thanh (có kế hoạch cụ thể riêng) 

Giao Ph ng Văn hóa- Thông tin tham mưu Ban Tổ chức xây dựng Kế hoạch 

cụ thể để triển khai khai thực hiện. 

6. Các hoạt động diễn ra tại các cơ quan ban ngành, đơn vị LLVT, 

UBND các xã, thị trấn. 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân 

dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.  

- Tổ chức Lễ hội truyền thống lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí theo đúng văn bản hướng dẫn của cấp trên 

nhằm duy tr , giữ g n, phát huy giá trị văn hóa, nét đẹp truyền thống của đân tộc. 

Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

- Đơn vị thực hiện: UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành trên địa 

bàn huyện. 

IV. CÁC NGÀY KỶ NIỆM CỦA ĐẤT NƯỚC TRONG NĂM 2021 

1. Tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
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nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với kỷ niệm 45 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 

chung của nước Việt Nam thống nhất (25/4/1976 - 25/4/2021); Kỷ niệm 75 

năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021) 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể thao thiết thực 

chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  tại các cơ quan, 

đơn vị gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. 

2. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ 

chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng 

và cách mạng Việt Nam và kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan 

trọng: 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam 

(28/01/1941-28/01/2021) và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi t m đường cứu nước 

(05/6/1911-05/6/2021); 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921-

08/8/2021); 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 

25/8/2021); 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 -06/3/2021); 

120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901- 18/5/2021); 130 năm 

ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021); 110 năm ngày sinh đồng chí Lê 

Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021); 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 

(23/10/1961-23/10/2021). Các ngày kỷ niệm, sự kiện khác. 

- Tổ chức tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của các 

đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối 

tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; khẳng định công lao, đóng góp của 

các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

- Thời gian: theo thời gian từng sự kiện trong năm. 

V. CÁC NGÀY KỶ NIỆM CỦA TỈNH TRONG NĂM 2021 

1. Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc 

quân I (23/02/1941 - 23/2/2021) 

Tuyên truyền về sự ra đời, những hoạt động, ý nghĩa về sự ra đời của Đội 

Cứu quốc quân 1; việc phát huy tinh thần của Đội Cứu quốc quân 1 của Đảng bộ, 

quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu 

trong đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Lạng Sơn ngày càng đổi mới và phát 

triển. 

2. Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 – 

04/11/2021)  

- Hưởng ứng phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 190 

năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. 

- Tham gia cuộc thi "Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn". 

- Tham gia Lễ mít tinh chào mừng kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh 

Lạng Sơn tại sân vận động Đông Kinh. 



6 

VI. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 

2021! 

2. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(3/02/1930 - 3/02/2021)! 

3. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng! 

4. Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975 - 30/4/2021)! 

5. Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 

- 7/5/2021)! 

6. Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2021)! 

7. Nhiệt liệt chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

(19/5/1890 - 19/5/2021)! 

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021! 

9. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh! 

10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu sớm đưa Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống! 

11. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

12. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

13. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

- Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng, kỷ 

niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu 2021. 

- Xây dựng đề cương hướng dẫn tham gia cuộc thi "Tìm hiểu về 190 năm 

Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn". 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày 

lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm 

tra, quản lý lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn 

huyện. 



7 

- Chỉ đạo, hướng dẫn quản lý, sử dụng hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa 

trên địa bàn. Động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tác những tác 

phẩm văn học, nghệ thuật về truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc. 

- Kiểm tra, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn treo cờ Tổ 

quốc, băng zôn khẩu hiệu tại trụ sở làm việc, vận động các hộ gia đ nh treo cờ Tổ 

quốc chào mừng các ngày lễ lớn. 

- Kiểm tra, hướng dẫn Đền, Chùa thực hiện tốt các quy định về việc đốt 

vàng mã, đặt tiền lễ, người ăn xin tại Đền, Chùa. 

- Chủ động phối hợp với Chùa Tân Thanh xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức 

lễ hội điểm Chùa Tân Thanh năm 2021. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Tuyên truyền, quảng bá các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn 

của đất nước, của huyện trên cổng thông tin điện tử của huyện. 

- Đôn đốc nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được phân 

công. 

4. Phòng Nội vụ huyện 

Tham mưu phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ 

lớn; hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động hè, ngoại khóa 

chào mừng các ngày lễ kỷ niệm. 

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

Tiếp tục rà soát, thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với người có công 

với cách mạng, các gia đ nh, thương binh, bệnh binh, gia đ nh liệt sĩ, người nhiễm 

chất độc Da cam, người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật...; quan tâm giúp đỡ 

các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em các gia đ nh chính 

sách. 

7. Huyện Đoàn Văn Lãng 

Chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn tham gia hưởng ứng 

tuyên truyền, tổ chức các hoạt động, các phong trào thiết thực chào mừng các ngày 

lễ lớn trong năm 2021. 

8. Công an huyện 

- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng 

cháy chữa cháy, đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông tại các khu 

vực diễn ra hoạt động kỷ niệm.  
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- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động 

và dịch vụ văn hóa, sinh hoạt xã hội, an toàn giao thông... Chú ý ph ng ngừa, ngăn 

chặn và kiên quyết xử lý các tệ nạn: cờ bạc, mại dâm, đua xe, đốt pháo nổ, các hoạt 

động mê tín dị đoan... 

9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Chủ tr  xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức bắn pháo hoa vào dịp tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày quốc ph ng toàn dân. 

10. Trung tâm Y tế huyện 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ph ng, chống dịch COVID-19 

trong quá tr nh tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo Kế hoạch. 

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi 

trường, ph ng chống dịch bệnh, dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện.  

11. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Bố trí kinh phí tổ chức hoạt động cho các đơn vị theo Kế hoạch và kinh phí 

hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao liên quan theo 

quy định. 

12. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, 

các đơn vị trường học trên địa bàn huyện 

- Phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức 

và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2021; các dịp lễ, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và chào năm 

mới 2021. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, đoàn viên và 

Nhân dân chào mừng các ngày kỷ niệm.  

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ 

lớn theo Kế hoạch năm đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả. 

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

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền: Xe ôtô lưu động, treo băng rôn tại khu 

vực trung tâm thị trấn Na Sầm và trên các tuyến đường quốc lộ, khu vực cửa khẩu 

Tân Thanh, Cốc Nam, Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ... 

 - Chủ tr , phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao "Mừng Đảng - Mừng Xuân", 

chào mừng kỷ niệm các Ngày lễ lớn trong năm 2020. - Tham mưu chọn vườn cây 

hoa đào đẹp (Vườn đào tại Trường THCS Lũng Vài, Chùa Tân Thanh) tham dự 

Hội thi vườn cây Hoa Đào đẹp. 
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 - Biên tập tin bài, phóng sự tuyên truyền, phản ảnh các hoạt động chào 

mừng trên địa bàn huyện; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt việc tiếp sóng các 

chương tr nh phát thanh, truyền h nh trực tiếp các Lễ kỷ niệm và các hoạt động lớn 

do Trương ương, tỉnh tổ chức. 

14. Điện lực Văn Lãng 

 Đảm bảo nguồn điện phục vụ sinh hoạt của Nhân dân và đáp ứng yêu cầu tổ 

chức các sự kiện, các điểm diễn ra các hoạt động chung của huyện. 

15. Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch tổ chức các 

ngày lễ lớn, "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Tân Sửu 2021 thiết thực và hiệu quả. Tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đến cán bộ, 

công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.. 

- Thực hiện treo cờ Tổ quốc, treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, nhà 

văn hóa thôn, nơi tập trung đông dân cư; vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc tại 

các hộ gia đ nh trong các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ 

lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2021 của Ban Chỉ đạo huyện Văn Lãng. Đề nghị 

các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL tỉnh; (B/c) 

- TT Huyện ủy; (B/c) 

- TT HĐND huyện; (B/c) 

- CT, PCT UBND huyện;  

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

- Công an huyện, Ban CHQS huyện; 

- Đồn Biên ph ng Tân Thanh, Na Hình; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP; 

- Lưu VT, VHTT. 

TRƯỞNG BAN  

 

 
 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bế Thị Vẫn 

 


