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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Điệp, ngày      tháng     năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao 

 mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 

 

 Thực hiện kế hoạch số 62/KH-SVHTT ngày 18/01/2021 của Sở Văn hóa và Thể 

thao về tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 91 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và mừng 

Xuân Tân Sửu năm 2021, UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện như sau. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục lòng 

yêu nước, truyền thống cách mạng, niềm tự hào về truyền thống 91 năm xây dựng, 

phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và những đóng góp to lớn của Đảng bộ 

tỉnh Ninh Bình vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam; góp phần cổ vũ 

động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào 

mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. 

- Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao 

cần đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế thu hút 

đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia; gắn với tuyên truyền Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, giáo dục 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 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; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn 

của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid - 19; 

công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong năm 2020, 

nhiệm vụ năm 2021; năm Du lịch Quốc gia 2021 – Hoa Lư, Ninh Bình; các phong 

trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 



  

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập 

quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên 

truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ 

nạn xã hội và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, 

trong và sau Tết; tuyên truyền không khí phấn khởi và các hoạt động mừng 

Đảng, mừng Xuân.  

1.2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trực quan trên hệ thống các pano, băng rôn, khẩu hiệu, cờ các 

loại tại khu tâm thành phố, trung tâm các phường, xã; các cơ quan, đơn vị, nhà văn 

hóa xã, phường, nơi tập trung đông dân cư; các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam 

thắng cảnh. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, điện tử: đài truyền thanh, trang 

Thông tin điện tử, màn hình led, cổng chào điện tử. 

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị, buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề 

- Phát động các hộ gia đình treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. 

2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 

- Tổ chức chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa từ 20h 00’ đêm giao thừa tại 

Nhà văn hóa thành phố. 

- Tổ chức các giải giao hữu thể thao: Quần vợt, Cầu lông, Bóng đá, Bóng 

bàn, Bóng chuyền, Cờ tướng (từ mồng 7 Tết đến hết ngày 15 tháng Giêng) . 

- Tổ chức các trò chơi dân gian: Chọi gà, Kéo co (ngày mồng 6 Tết). 

- Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân 

Sửu năm 2021, vào ngày mồng 6 Tết.  

- Tổ chức ngày thơ Nguyên tiêu (ngày 25-26/2/2021 tức ngày 14-15 tháng 

Giêng năm Tân Sửu). 

3. Thời gian thực hiện 

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 – 03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu từ ngày 01/02/2021 – 

17/02/2021 (Tức từ ngày 20 tháng Chạp  năm Canh Tý đến ngày 06 tháng Giêng 

năm Tân Sửu). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch, 

chuẩn bị các điều kiện tổ chức đêm Văn nghệ và bắn pháo hoa  giao thừa mừng Đảng, 

mừng Xuân Tân Sửu.  



  

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, các phường, xã thực 

hiện tuyên truyền, cổ động trực quan.   

- Thực hiện tuyên truyền trên màn hình led thành phố, trang thông tin điện tử.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND 

các phường, xã tổ chức và quản lý các điểm vui xuân, tổ chức các hoạt động giao 

lưu, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, tổ chức thi đấu, giao lưu thể dục thể thao hiện 

đại và dân tộc, tổ chức các trò chơi dân gian tại phường, xã. 

- Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, các lễ hội và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, 

karaoke, sách báo, ấn phẩm... đảm bảo an toàn, lành mạnh, đúng quy định, tổ chức 

gặp mặt, Giao lưu nhân ngày thơ Việt Nam. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, thay mới nội dung băng zôn, panô, 

khẩu hiệu, treo cờ phù hợp (tuyên tuyền Đại hội Đảng, ngày thành lập Đảng, tết 

Nguyên đán);  sửa chữa, làm mới đèn trang trí trên các tuyến đường được giao.  

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động Văn hoá, thể thao phục vụ 

nhân dân vui Tết, đón Xuân; xây dựng tổng thể chương trình văn nghệ Giao Thừa 

xuân Tân Sửu.  

- Xây dựng chuyên mục phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; 

thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

thao để nhân dân biết và cổ vũ. Xây dựng video phản ánh những thành tựu kinh tế 

- xã hội đã đạt được năm 2020 phát trên màn hình Led. 

 - Hướng dẫn các phường, xã, các khu dân cư tổ chức các hoạt động giao 

lưu, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, tổ chức thi đấu, giao lưu thể dục, thể thao và các 

trò chơi dân gian. 

 3. Công an thành phố 

 - Chủ trì, phối hợp với ban Chỉ huy Quân sự và các đơn vị có liên quan xây 

dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, an toàn giao thông 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

4. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

- Chủ trì phối hợp với ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức chương trình 

bắn pháo hoa đêm Giao thừa. 

- Đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Hướng dẫn các phòng, đơn vị liên quan dự toán và thanh quyết toán kinh 

phí trên cơ sở kế hoạch kinh phí đã được phân bổ năm 2021 trình lãnh đạo UBND 

thành phố phê duyệt. 

6. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp 



  

- Đảm bảo vệ sinh các đường phố, công trình công cộng trước, trong và sau 

dịp Tết. Chỉnh trang cây xanh đô thị, thảm cỏ trang trí khu vực đường đôi trung 

tâm thành phố. 

- Đảm bảo chiếu sáng các tuyến đèn đường trên địa bàn thành phố và khu 

vực trung tâm thành phố thành phố và các phường, xã. 

7. Điện lực Tam Điệp 

Xây dựng kế hoạch đảm bảo điện lưới cho thành phố dịp Tết cổ truyền, 

cũng như chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Nhà văn hóa 

thành phố. 

8. Chi hội văn học nghệ thuật thành phố 

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo Câu lạc bộ thơ thành phố 

tổ chức ngày thơ Việt Nam năm 2021 đảm bảo trang trọng, thiết thực góp phần 

thúc đẩy sự nghiệp văn học nghệ thuật trên địa bàn thành phố. 

9. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố 

Tiếp tục chỉnh trang trụ sở cơ quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ chuối, 

căng treo 01 khẩu hiệu tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân tại trụ sở làm việc. 

 10. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

 - Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các 

hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân (mỗi 

phường, xã có ít nhất 01 điểm vui chơi hoặc tổ chức từ 1-2 hoạt động văn hóa, 

thể thao). 

 - Chỉnh trang trụ sở cơ quan, treo cờ, băng zôn, căng treo từ 1-2 khẩu hiệu 

tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân khu trung tâm đảm bảo trang trọng, đẹp, hài 

hòa và phù hợp với cảnh quan. 

 - Chỉnh trang, tổng dọn vệ sinh, làm sạch đẹp Nghĩa trang, Đài tưởng niệm 

liệt sỹ và các tuyến đường.  

 - Vận động nhân dân kết hoa đèn LED trang trí, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc 

từ ngày 01/02 - 17/02/2021 (tức từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày mùng 6 tháng 

Giêng năm Tân Sửu); làm tốt công tác vệ sinh môi trường khu dân cư, trang trí 

nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về thực hiện 

nếp sống văn hoá trong hoạt động lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh, không 

mở loa hát karaoke quá to làm ảnh hưởng đến hoạt động của khu dân cư; đảm 

bảo an ninh trật tự, chú trọng an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng 

cháy, chữa cháy, cấm sản xuất, tàng trữ và đốt pháo, thả đèn trời. Kịp thời phát 

hiện và xử lý theo thẩm quyền các tệ nạn xã hội phát sinh như mê tín, dị đoan, 

trộm cắp, cờ bạc ... 



  

- Phối hợp với lực lượng công an thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra 

và xử lý kịp thời các đối tượng đánh bạc dưới mọi hình thức, uống rượu say gây 

rối trật tự công cộng. 

- Chỉ đạo ban Khánh tiết, ban Hộ tự các đền, chùa trên địa bàn thực hiện tốt 

lễ hội, không để xảy ra tình trạng vương vãi tiền giọt dầu, tiền cầu lộc, thả tiền, 

ném tiền, đốt vàng mã, hiện tượng ăn xin, xả rác tuỳ tiện gây phản cảm, thiếu mỹ 

quan nơi di tích và thờ tự. Quản lý các hàng quán, bãi để xe, giữ gìn vệ sinh, môi 

trường khu vực lễ hội. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, 

chi tiết và tổ chức có hiệu quả các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 

2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo 

UBND thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin thành phố) để thống nhất, 

thực hiện. Giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc các phòng, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch này, thường xuyên 

báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND thành phố./. 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Thường trực Thành uỷ; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các phòng, đơn vị, cơ quan có liên quan; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/2021 – 03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-VHTT ngày     tháng 01 năm 2021) 

 

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

2. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021! 

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

(3/02/1930 – 03/02/2021)! 

4. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi 

của cách mạng Việt Nam! 

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào 

mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

6. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết tâm thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, xây dựng quê hương 

Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh! 

7. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

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

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

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