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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền văn hóa 

chào năm mới, mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022 

 

 

Để triển khai các hoạt động chào năm mới, mừng Đảng, mừng xuân Nhâm 

Dần năm 2022, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2022); Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Hòa xây dựng Kế hoạch 

tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền văn hóa chào năm mới, mừng Đảng, 

mừng xuân Nhâm Dần năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền văn hóa chào năm mới, mừng 

Đảng, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán 

bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng các cấp; tăng cường sự đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua 

yêu nước; tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an 

toàn xã hội. 

- Thông qua các hoạt động, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống, 

lịch sử, văn hóa; giáo dục chính trị tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự 

lực, tự cường; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất 

nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động tổ chức đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; phù hợp với truyền thống 

văn hóa của dân tộc, thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán của địa phương, 

gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan 

- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống cụm cổ động, panô, 

áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, cổng chào, màn hình điện tử, trên hệ thống truyền 

thanh cơ sở... về nội dung kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, chúc mừng năm mới, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện. 
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- Tổ chức trang trí tiểu cảnh, thảm hoa, cây cảnh; chỉnh trang, bổ sung đèn 

chiếu sáng nghệ thuật, trang trí đèn Led nghệ thuật; trang trí cờ hoa, khẩu hiệu 

trên các tuyến đường chính, khu vực trung tâm. 

- Tổ chức trang chí cổng chào, treo cờ, trang trí ở các tuyến đường làng ngõ 

xóm, khu phố...; vận động Nhân dân treo cở Đảng, cờ Tổ quốc tại hộ gia đình, 

thực hiện tổng vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp; tổ chức các hoạt động 

vui chơi, giải trí với quy mô phù hợp đảm bảo việc kiểm soát dịch Covid-19 theo 

quy định. 

- Kiểm tra, tháo dỡ các Panô, cụm cổ động, băng zôn, bảng hiệu quảng cáo... 

đã cũ, rách nát gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt 

văn hóa của Nhân dân trên địa bàn toàn huyện. 

- Thời gian tuyên truyền: Hoàn thành trước ngày 15/01/2022. 

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Tổ chức tuyên truyền các hoạt động chào năm mới, mừng Đảng, mừng 

Xuân trên Trang Thông tin điện tử huyện, trên các Trang mạng xã hội (Zalo, 

fanpage...) do các cơ quan, đơn vị và địa phương quản lý. 

- Xây dựng các tin bài, ảnh, phóng sự, chuyên mục phát trên hệ thống truyền 

thanh từ huyện đến cơ sở phục vụ Nhân dân trong dịp tết và kỷ niệm 92 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa  

Tùy vào diễn biến tình hình của dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, chợ hoa, trưng bày Tết, tổ 

chức các hoạt động văn hóa... phục vụ Nhân dân với quy mô, hình thức phù hợp 

với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo an toàn, hiệu quả (quá trình 

tổ chức yêu cầu phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-

19). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên 

truyền, cổ động trực quan; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, lễ 

hội... trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn hóa, các sinh hoạt văn hóa 

gắn với tâm linh và chỉ đạo tổ chức các hoạt động Lễ hội đầu Xuân. 

- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong các hoạt 

động quảng cáo dịch vụ văn hóa; kiểm tra các hoạt động văn hóa tâm linh tại các 

Di tích lịch sử gắn với Lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông 

- Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền; chỉnh trang các cụm tiểu 

cảnh, pa nô, treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc; kiểm tra, bổ sung 
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đèn chiếu sáng nghệ thuật, hệ thống đèn Led trang trí... mừng Đảng, mừng Xuân 

phục vụ Nhân dân tại các trục đường lớn thuộc Thị trấn Hạ Hòa. 

- Xây dựng, mở các chuyên mục, bài viết, phóng sự tuyên truyền về lịch sử 

92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, về cuộc đời và sự nghiệp của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, về thành tự kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của 

huyện trong năm 2021. 

- Xây dựng các chuyên mục chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân 

Nhâm Dần năm 2022 (trước, trong và sau Tết Nguyên đán). 

3. Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch hoạch tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, 

chào năm mới, mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn phù 

hợp với các quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống Pa nô, áp phích, băng 

zôn, khẩu hiệu, cổng chào, trên hệ thống truyền thanh cơ sở... 

- Tổ chức trang trí tiểu cảnh, hoa tươi; chỉnh tranh, bổ sung đèn chiếu sáng 

nghệ thuật, trang trí đèn Led nghệ thuật; trang trí cờ hoa, biểu ngữ, đặc biệt chú 

trọng trên các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư... đồng thời tiến hành 

kiểm tra, tháo dỡ các pa nô, băng zôn, khẩu hiệu, cụm cổ động, bảng quảng cáo... 

đã cũ, rách nát gây mất mỹ quan đô thị. 

- Tổ chức trang trí cổng chào, treo cờ, trang trí các đường làng ngõ xóm, khu 

phố... vận động Nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình. Tổ chức 

cho các Khu dân cư và Nhân dân tiến hành tổng vệ sinh, cắt tỉa các cây xanh, tạo 

cảnh quan môi trường sạch, đẹp; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tại các 

Nhà văn hóa Khu dân cư với quy mô phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. 

- Chỉnh trang các Di tích lịch sử Văn hóa, Nghĩa trang Liệt sỹ, Đài tưởng 

niệm phục vụ dâng hương, dang hoa tưởng niệm trong dịp tết. 

- Tùy thuộc vào tình hình, mức độ diễn biến dịch Covid-19, UBND các xã, 

thị trấn tổ chức các hoạt động chào năm mới, đón giao thừa; tổ chức các hoạt động 

vui chơi giải trí, các hoạt động văn hóa... phục vụ Nhân dân đảm bảo an toàn, hiệu 

quả. 

* Riêng Thị trấn Hạ Hòa, ngoài các nội dung nêu trên, tập trung chỉ đạo 

và thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Tổ chức xây dựng các đường hoa, tiểu cảnh, đèn trang trí nghệ thuật, cờ 

hoa và các hoạt động vui tết đón Xuân tại các tuyến đường, địa điểm Trung tâm 

thị trấn. Vận động tất các các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các cơ quan, đơn 

vị đóng trên địa bàn và toàn thể nhân dân tổ chức trang trí tiểu cảnh, hoa tươi; 

chỉnh tranh, bổ sung đèn chiếu sáng nghệ thuật, trang trí đèn Led nghệ thuật. 

- Chỉ đạo các Khu dân cư tuyên truyền, vận động Nhân dân cắt tỉa các cây 

xanh môi trường trồng trên hành lang các trục đường chính; Sắp xếp trật tự lòng, 



4 

 

lề đường nơi kinh doanh gọn gàng, sạch sẽ (không để các trường hợp buôn bán 

hàng rong trên các tuyến đường chính); Tổ chức tốt việc quản lý các tuyến đường 

khu vực Chợ Hạ Hòa đảm bảo văn minh, vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn 

giao thông. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các cơ sở kinh doanh và nhân dân chấp 

hành nghiêm chỉnh Luật Quảng cáo. Tổ chức tháo dỡ đối với các bảng, biển quảng 

cáo, biển hiệu, biển vẫy, quảng cáo rao vặt có nội dung, hình thức, thiết kế không 

phù hợp, treo lắp không đúng quy cách... làm mất mỹ quan đô thị. Kiên quyết xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm như: thu hồi giấy phép kinh doanh, phạt tiền 

đối với những cơ sở, hộ dân không đáp ứng đủ các điều kiện nhằm đưa hoạt động 

quảng cáo trên địa bàn Thị trấn Hạ Hòa đi vào nền nếp, theo đúng Luật Quảng 

cáo đã ban hành. 

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền văn hóa, 

chào năm mới, mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022. Yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở VH,TT&DL; Sở TT&TT; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, CPCT; 

- Uỷ ban MTTQ, các tổ chức CT-XH huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Ngô Anh Vũ 
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