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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ
"mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022".
Thực hiện Công văn số 135/UBND-VX ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc tổ chức các hoạt động tuyên tuyền, văn hóa, nghệ thuật mừng
Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; Kế hoạch số 65/KH-SVHTTDL ngày
07/01/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức
các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật chào năm mới, mừng Đảng, mừng
Xuân Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 21/12/2021 của Ban Thường
vụ huyện ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhân dân năm 2022; Công văn số 390CV/HU ngày 10/01/2022 của Huyện ủy về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.
UBND huyện Quan Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022
như sau:
I. 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.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, 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, duy trì và 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; 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 của huyện năm 2022; 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 tập
trung vào các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan 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
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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.
II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)
Tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý
nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản
lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách;
nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường
cách mạng 92 năm qua của Đảng; khẳng định sức sống của Đảng trong mối liên hệ
mật thiết, máu thịt với Nhân dân; khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng
và công cuộc đổi mới đất nước. Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
làm rõ 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 qua các kỳ đại hội 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 và Kết luận số
21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;
Tri ân các Lãnh tụ của Đảng, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng
Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy
sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang
của dân tộc, của Đảng.
Tuyên truyền những kết quả, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút
ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính
quyền, đoàn thể trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết
đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp, các ngành; phát
hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; đề xuất, kiến nghị những
giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng
lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên.
2. Các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
- Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về tổ chức Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, trọng tâm là Chỉ thị số 07-CT/TU ngày
17/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần
năm 2022; Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về
việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhân dân năm 2022.
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- Tuyên truyền các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu
các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân trong dịp Tết
Nguyên đán.
- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của các địa phương, đơn vị tổ chức
vui Xuân, đón Tết; công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội trong dịp Tết ở
các địa phương trên địa bàn huyện.
- Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” tốt
đẹp của dân tộc, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có tết bằng nhiều hình thức,
như: chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo
đơn, trẻ em mồ côi cha mẹ, đồng bào vùng sâu, vùng xa...; thăm hỏi động viên các
gia đình chính sách, người có công với nước và cán bộ, chiến sỹ, người lao động
đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, gia đình cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo
vệ biên giới; biểu dương khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức tốt các hoạt động này.
- Căn cứ vào tình hình, mức độ diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn, theo
hướng dẫn tại Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ
ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”; Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 quy định tạm thời
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa; các xã, thị trấn, đơn vị xác định quy mô tổ chức hoạt động động Văn
hoá - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao, vui chơi giải trí trong những ngày Tết, chú trọng
tổ chức các trò chơi dân gian giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi,
lành mạnh và an toàn.
3. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm
Dần năm 2022
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính
phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND
huyện về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vận động người dân nâng
cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân trong gia đình, bảo vệ cộng đồng, thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương,
của tỉnh, của huyện và các hướng dẫn phòng, chống dịch của cơ quan y tế.
- Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phối hợp với các ngành chức
năng trong công tác giám sát chặt chẽ mọi trường hợp người từ địa phương khác
đến/về địa phương bắt buộc phải đi khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; chủ động, kịp thời thông báo cho các cơ
quan chức năng của địa phương khi phát hiện các đối tượng không tuân thủ quy
định.
- Thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về diễn biến dịch bệnh;
đồng thời thường xuyên đưa tin phản ánh công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ nguồn
lây từ bên ngoài, công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy
định.
III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
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1. Hình thức tuyên truyền
- Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ
thống Đài truyền thanh huyện, Truyền thanh xã, thị trấn; qua Trang thông tin điện
tử cấp huyện, cấp xã; Tuyên truyền xe thông tin lưu động; tuyên truyền trên internet,
mạng xã hội....
- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn toàn huyện: trang trí
các cụm panô, băng rôn, khẩu hiệu, cổng chào; treo cờ, phướn, hồng kỳ tập trung tại
các điểm công cộng, khu vực trung tâm, các tuyến đường chính, khu cộng đồng dân
cư.
- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các phong trào
thi đua; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn,
khẩu hiệu tuyên truyền tại cổng ra vào, tiền sảnh hoặc vị trí trang trọng trước cơ
quan, công sở. Phát động nhân dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong các ngày lễ, kỷ
niệm.
2. Thời gian tuyên truyền
- Tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2022): Thực hiện từ ngày 20/01/2022 đến ngày 05/02/2022.
- Tuyên truyền các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nhâm Dần 2022: Thực hiện
từ ngày 12/01/2022 đến ngày 15/02/2022.
IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!
2. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
(03/02/1930- 03/02/2022)!
3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm
Thanh Hoá (20/02/1947 – 20/02/2022)!
4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng!
6. Nhân dân huyện Quan Sơn đón Tết Nhâm Dần 2022 đoàn kết, vui tươi,
lành mạnh, an toàn và tiết kiệm !
7. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Quan Sơn quyết tâm thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025!
8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
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11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Tham mưu UBND huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt
động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao "mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần
năm 2022".
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch
này và tổng hợp kết quả báo cáo về lãnh đạo UBND huyện.
2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện
- Tham mưu tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống cụm cổ
động, panô, áp pích, băng rôn, cờ, khẩu hiệu, cổng chào, cắm cờ hồng kỳ dọc tuyến
đường trung tâm thị trấn huyện…
- Tăng tần suất tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trên xe
thông tin lưu động. Tăng thời gian tiếp âm, phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam
và Đài PT-TH Thanh Hóa từ 29 tháng chạp đến hết ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần.
- Xây dựng, biên tập, cung cấp file âm thanh tuyên truyền; tăng thời lượng
tiếp âm, phát sóng các chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân. Xây dựng tin bài
tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nổi bật trong
năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của huyện. Tập trung tuyên truyền
các Chỉ thị, Nghị quyết về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn
thực phẩm gắn với các nhiệm vụ sản xuất vụ Chiêm xuân trên địa bàn huyện.
- Chỉnh trang, vệ sinh môi trường, tạo tiểu cảnh hoa khuôn viên khu sân vân
động, sân Trung tâm hội nghị, khuôn viên của Trung tâm Văn hóa thông tin, Thể
thao và Du lịch phục vụ nhân dân dịp Tết.
3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn
huyện
Tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cơ quan, đơn vị lập
thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức các hoạt động văn nghệ,
TDTT mừng Đảng, mừng Xuân.
Mỗi đơn vị có ít nhất 01 băng rôn trước cổng hoặc tiền sảnh cơ quan; thực
hiện treo cờ, trang trí, vệ sinh tại cơ quan, đơn vị.
4. Trung tâm Viễn thông Viettel và Trung tâm Viễn thông Quan Sơn
- Xây dựng Kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều
hành các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong dịp tết Nguyên đán.
- Xây dựng Kế hoạch xử lý bó gọn đường dây cáp treo đảm bảo an toàn giao
thông, mỹ quan khu dân cư dọc các tuyến đường trên địa bàn toàn huyện.
5. Uỷ ban nhân các xã, thị trấn.
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- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn nghệ, thể thao
mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 phù hợp với diễn biến tình hình dịch
bệnh Covid-19.
- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan: cổng chào, băng rôn, panô, cờ,
phướn, cờ hồng kỳ... ở trung tâm UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp,
trường học và khu vực đông người. Chỉ đạo các bản, khu phố trang trí cờ, hoa, khẩu
hiệu tại trung tâm của bản, khu phố, các nhà văn hóa, trục đường chính. Chỉnh trang,
thay thế, xây dựng mới các cụm cổ động và hệ thống cột cờ trên địa bàn.
- Căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19, chỉ đạo tổ chức các hoạt động
văn hoá, văn nghệ, thể thao, nhà văn hóa - thể thao của bản, khu phố.
- Chỉ đạo, đôn đốc các bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, Ban quản lý di tích lịch
sử văn hóa trên địa bàn lê các băng zôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân. Rà soát,
tháo dỡ các panô, băng rôn, biển hiệu, bảng quảng cáo, rao vặt, cờ cũ, rách, bạc màu,
không đảm bảo mỹ quan...
- Thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị trên hệ thống truyền thanh; đăng tải nội dung tuyên truyền
trên Trang thông tin điện tử của địa phương.
- Tăng thời gian tiếp âm, phát sóng trên hệ thống truyền thanh của cấp xã từ
29 tháng chạp đến hét ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần.
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động
văn hóa trong dịp Tết; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo
quy định; Người đứng đầu địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND
huyện nếu để dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lây lan rộng trên địa bàn do chủ quan,
lơ là, không kiểm soát các hoạt động văn hóa, TDTT, các sự kiện tập trung đông
người trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
- Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn
nghệ thể thao trong dịp trước trong và sau tết về UBND huyện qua phòng VH&TT
trước ngày 05/2/2022.
Yêu cầu Trưởng các phòng, ban UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm
túc./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các phòng, cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp huyện;
- Các doanh nghiệp, bưu chính viễn thông;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Chu Đình Trọng
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