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KẾ HOẠCH 

Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Văn hoá, Văn nghệ, Thông tin, Thể 

thao chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 
 
  

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 

mừng xuân Tân Sửu 2021, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức công tác tuyên 

truyền và các hoạt động Văn hoá, Văn nghệ, Thông tin, Thể thao trên địa bàn huyện 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp 

nhân dân về truyền thống vẻ vang 91 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam quang 

vinh; về những thành tựu, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, huyện và cơ sở. 

- Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý 

nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm chủ trương, 

định hướng lớn trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất 

về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. 

- Thông qua công tác tuyên truyền và các hoạt động Văn hoá, Văn nghệ, 

Thông tin, Thể thao tạo không khí vui tươi phấn khởi, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải 

trí, hưởng thụ văn hóa, tinh thần lành mạnh cho nhân dân trong dịp mừng Đảng, đón 

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, góp phần khơi dậy khí thế cách mạng, đẩy mạnh các 

phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất thực hiện thắng lợi 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021 ngay từ đầu năm, năm đầu 

tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời bảo đảm các yêu cầu trong phòng, chống dịch 

covid trong tình hình hiện nay.  

- Công tác tuyên truyền và các hoạt động phải được xây dựng bằng Kế 

hoạch cụ thể trên cơ sở Kế hoạch của huyện, theo hướng quy mô, chất lượng, 

phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá 

quê hương. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC CÁC 

HOẠT ĐỘNG 

1. Nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động 

- Tuyên truyền truyền thống lịch sử vẻ vang 91 năm của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

- 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 
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Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020; phương 

hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những 

biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở khu vực và thế giới trong những 

năm tiếp theo. 

- Biểu dương, tuyên truyền những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong 

các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. 

- Tuyên truyền các chủ trương, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền, các ngành 

các cấp về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, đón Xuân Tân Sửu 2021; Tuyên truyền về Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kết quả và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính 

trị, Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh của huyện nhà và địa phương.  

- Gắn việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 

với tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện những giải pháp về đảm bảo an 

toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bình ổn giá, về cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phòng chống buôn bán, tàng trữ và sử dụng 

trái phép các loại pháo nổ, thả đèn trời; các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác 

trong dịp Tết.  

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp, phát huy những 

giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của quyê hương, đất nước.  

- Tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của các dịch vụ văn hoá, thông 

tin, thể thao, lễ hội trên địa bàn theo quy định, ngăn chặn các hoạt động mê tín, dị đoan, 

tệ nạn xã hội, nghiêm cấm việc đốt pháo nổ, đèn trời và các hình thức vui chơi thiếu 

lành mạnh. 

2. Hình thức tuyên truyền và tổ chức các hoạt động 

- Tuyên truyền trong sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức trong hệ thống 

chính trị từ huyện đến cơ sở. 

- Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử 

các xã, thị trấn; tuyên truyền trên mạng xã hội. 

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn. 

- Thực hiện các phóng sự, tin bài tuyên truyền trên Đài huyện, Báo Hà Tĩnh, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Tiếp phát các chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện, Đài 

tiếng nói Việt Nam để phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí của nhân dân trong dịp Tết 

nguyên đán Canh Tý 2021 và các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là tiếp phát các buổi truyền thanh trực tiếp Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII.  

- Tuyên truyền qua hệ thống Pa nô, áp phích, bảng tường, băng rôn khẩu hiệu  

- Phát động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng loạt treo cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc  trước, trong và sau các ngày Lễ, Tết. 

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, lễ hội tại các địa bàn 

thôn, tổ dân phố, xã thị trấn, cơ quan, trường học với nhiều hình thức khác nhau. 

 3. Thời gian thực hiện 

- Thời gian tuyên truyền: Từ 15/01/2021 - 16/02/2021 

- Thời gian treo cờ, băng rôn khẩu hiệu:  
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- Đợt 1: Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 91 

năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam 

Từ ngày 20/01/2021 - 05/02/2021; 

- Đợt 2: Mừng Xuân Tân Sửu 2021 

Từ ngày 08-16/02/2020 (Tức ngày 27/12 năm Canh Tý  2020 - 05/01 năm 

Tân Sửu 2021) 

4. Khẩu hiệu tuyên truyền 

1. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2021)! 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam!  

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

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội lần 

thứ XIII của Đảng! 

5. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2021! 

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

7. 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! 

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

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện  
Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, trường học trực 

thuộc và các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức, tham gia các 

hoạt động Văn hoá, Thể thao mừng Đảng quang vinh, đón xuân Tân Sửu 2021, Đại 

hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đồng thời tổng hợp kết quả tuyên 

truyền, tổ chức các hoạt động Văn hoá, Văn nghệ, Thông tin, Thể thao báo cáo 

UBND huyện, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch 

theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện 

- Triển khai kế hoạch cụ thể việc làm mới, nâng cấp hệ thống cổng chào, 

panô, áp phích, điểm treo khẩu hiệu thuộc Trung tâm quản lý. 

- Tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ Hồng kỳ, các loại 

cờ vui tại các tuyến đường đôi thuộc đường Phan Đình Phùng, đường Trần Phú, 

đường Yên Trung; tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, tại cổng chào, điểm treo 

khẩu hiệu của huyện. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn biên tập nội dung tuyên truyền trên Đài truyền thanh 

cơ sở với chủ đề: 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; Tuyên truyền ý 

nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội lần 

thứ XIII của Đảng; tăng cường tin bài gửi Báo, Đài PT-TH tỉnh và Trung ương. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình văn nghệ, thể thao 

mừng Đảng, mừng Xuân: 

+ Giải bóng bàn toàn huyện (10 - 12/01/2021) 
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+ Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân (01-05/02/2021. 

+ Giải bóng chuyền hơi nam, nữ toàn huyện (cuối tháng 01/2021)  

+ Lễ hội Đua thuyền truyền thống trên Sông La (15/02/2021, tức 04/01 Tân Sửu);  

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện 

- Tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ CNVC-LĐ gương mẫu hưởng ứng đợt 

tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 

các hoạt động cấp huyện cũng như tại địa bàn cư trú. 

- Thường xuyên đảm bảo vệ sinh công sở, hành lang xung quanh cơ quan, đơn 

vị, trường học, doanh nghiệp đảm bảo trật tự, xanh - sạch - đẹp. 

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ vui và tối thiểu 

10 cờ hồng kỳ trước công sở vào dịp trước, trong và sau các ngày Đại hội, Lễ, Tết.  

- Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ chính trị; Tổ chức giao lưu văn hoá, 

văn nghệ, thể thao và tham gia các hoạt động do huyện tổ chức. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong sinh hoạt của 

các tổ chức trong hệ thống chính trị tại địa phương. 

- Treo cờ, băng rôn khẩu hiệu theo đợt tại công sở, qua các tuyến đường liên 

thôn, liên xã, liên huyện. Mỗi thôn, tổ dân phố treo ít nhất 02 băng rôn; cấp xã, thị 

trấn treo ít nhất 05 băng rôn.  

- Phát động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng loạt treo cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc  trước, trong và sau các ngàyĐại hội, Lễ, Tết. 

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, lễ hội tại các địa bàn 

thôn, tổ dân phố và tổ chức hoạt động quy mô cấp xã; đồng thời tham gia các hoạt 

động do huyện tổ chức. 

Trên đây là Kế hoạch công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Văn hoá, 

Văn nghệ, Thông tin, Thể thao chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng xuân Tân Sửu 2021. Yêu cầu các đơn vị, 

các xã, thị trấn Ban hành Kế hoạch cụ thể của mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc, 

gửi Kế hoạch về UBND huyện qua Phòng Văn hóa – Thông tin trước ngày 

15/01/2021 để theo dõi, chỉ đạo. 
 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT-DL, Sở TT-TT Hà Tĩnh (B/c); 

- TT. Huyện uỷ, HĐND huyện  (B/c);                 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Huyện; 

- Các Đ/c UV BTV Huyện ủy phụ trách cụm; 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Các cơ quan, đơn vị, trường THPT; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Chánh VP cấp ủy - chính quyền huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; BBT Cổng 

TT ĐT huyện; 

- Lưu: VT, VH. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Hùng 
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