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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH HÒA

Số:     /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Minh Hòa, ngày 04 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng 
Xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-VHTT ngày 30/12/2022 của Phòng Văn hóa 
và Thôn tin thị xã Kinh Môn về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 
thao, du lịch mừng Đảng, mừng Xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 
Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt 
động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 
năm 2023 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
 - Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm xây dựng và trưởng thành của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống 
cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự lực, tư cường cảu dân tộc; đồng thời 
khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng ta trong sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới 
hiện nay.

- Thông qua các hoạt động nhằm giới thiệu những thành tựu về chính trị, 
kinh tế, văn hóa – xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển năm 2023 
của xã; tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng- mừng Xuân Quý Mão 2023, 
góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào công cuộc đổi mới của Đảng, của đất 
nước và của xã; phát huy cao nhất khả năng sáng tạo của Nhân dân trong việc  
tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại cơ sở, giữ gìn thuần phong, 
mỹ tục, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

2. Yêu cầu
- Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm 93 năm 

ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 
đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, hiệu quả, tiết kiệm, hướng 
về cơ sở; bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy 
Đảng, chính quyền, gắn với nội dung thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế 
hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của xã trong năm 2023; thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội làn thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải 
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Dương lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kinh Môn lần thứ XXV, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXXII.

- Tập trung khai thác tốt hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao hiện có để tổ 
chức các hoạt động văn hóa, thể thao đạt hiệu quả cao.

- Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, gắn với bảo vệ 
môi trường văn hóa lành mạnh tại các địa điểm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 
văn hóa, thể thao và du lịch. Khuyến khích đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong tổ 
chức hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao tại cơ sở.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền quá trình 93 năm trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng 

sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2023); việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII; Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kinh Môn lần thứ XXV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
xã lần thứ XXXII; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

- Tuyên truyền mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2023 của đất nước, của tỉnh, của thị xã; về nâng cao năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho thu 
hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực đầu tư phát triển toàn xã hội; về xây dựng, củng cố quốc phòng, quân sự 
địa phương và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; về an ninh môi 
trường phục vụ phát triển bền vững đất nước; các mục tiêu, định hướng an ninh 
môi trường của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

- Tuyên truyền công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tuyên truyền về 
xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; kết quả thực 
hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông 
thôn mới nâng cao” trên địa bàn xã; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang, lễ hội...

- Tuyên truyền Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh về 
việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm 
về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Lễ, Tết năm 2023 trên địa 
bàn xã.

- Biểu dương, tôn vinh gương người tốt, việc tốt trong phong trào học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các gương điển hình về ứng 
xử văn hóa; các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông...

- Các nội dung tuyên truyền khác theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và 
của thị xã.

2. Hình thức tuyên truyền
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- Tuyên truyền cổ động trực quan: khẩu hiểu, băng rôn, cờ Tổ quốc, Hồng 
kỳ, bảng điện tử,….. tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của cơ quan đơn vị…

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 
trong nhân dân tạo không khí vui  tươi, lành mạnh, an toàn.

- Tuyên truyền trên các kênh thông tin mạng xã hội, trang thông tin điện tử 
của xã.

3. Thời gian tuyên truyền
Từ tháng 01/2023 đến hết tháng 02/2023.
4. Khẩu hiệu tuyên truyền
1) Năm mới thắng lợi mới !
2) Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão - 2023 !
3) Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thị xã Kinh Môn ra sức thi đua thực hiện 

thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 !
4) Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Hải Dương ra sức thi đua thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kinh Môn lần thứ XXV!
5) Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát 

triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, 
thường xuyên !

6) Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa
giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại !

7)Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, 
con người Việt Nam để phát triển đất nước !

8) Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của
cách mạng Việt Nam !

9) Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
10) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
11) Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại !
12) Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cán bộ Văn hóa – Thông tin
Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyền truyền và tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ thể dục – thể thao kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023) và đón tết nguyên đán Quý Mão năm 2023, 
trong đó tập trung các nội dung sau:

- Hướng dẫn các thôn tổ chức cho nhân dân sử dụng có hiệu quả thiết chế 
văn hóa, thể thao cơ sở, các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa 
phương.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không sử dụng biểu tượng, 
sản phẩm, linh vật ngoại lai, treo đèn lồng (kiểu dáng ngoại lai), các sản phẩm văn 
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hóa khác không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam để trang trí trước cửa nhà, 
đường làng, nơi công cộng.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra các hoạt động văn hóa và 
dịch vụ văn hóa; kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các panô, áp phích tuyên truyền nội 
dung không còn phù hợp, các bảng quảng cáo thương mại đã hết thời hạn quảng 
cáo hoặc cũ nát gây mất mỹ quan; các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa; ngăn 
chặn kịp thời các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn cờ bạc và các biểu hiện thương 
mại hóa tại các lễ hội, di tích lịch sử văn hoá.

- Tham mưu công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 
Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử 
dụng pháo; Kế hoạch số 913/KH-CQTT ngày 01/12/2021 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh 
Hải Dương về Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, 
trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về 
an toàn giao thông, văn hóa giao thông... đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023.

2. Trạm y tế
- Thực hiện các biện pháp tuyên truyền hướng dẫn nhân dân phòng bệnh, 

giữ vệ sinh ăn uống trong những ngày tết, thực hiện nghiêm các quy định phòng 
chống dịch bệnh trong việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, lễ hội, 
thể dục thể thao…đảm bảo đúng quy định. 

3. Tài chính – kế toán
- Đảm bảo kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân 

trong dịp tết nguyên đán 2023.
4. Công an, quân sự xã
- Xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lực lượng cụ thể đảm bảo an toàn 

giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống pháo nổ trong trường học, 
nơi diễn ra các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão.

- Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành  trong công tác đảm bảo 
công tác an ninh, trật tự nhất là công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng, 
chống các hành vi vi phạm pháp luật như: tàng trữ, vận chuyển pháo, vũ khí, vật 
liệu nổ, cờ bạc, mê tín dị đoan, các trò chơi đánh bạc trá hình ….

5. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền đến hội viên, đoàn 

viên tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 đảm bảo an 
toàn, tiết kiệm và hiệu quả.Tạo không khí vui tươi, lành mạnh khắp các thôn trên 
địa bàn xã.

6. Các thôn



5

- Tổ chức các hoạt động  văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao mừng Đảng, 
mừng Xuân, chú trọng các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian, vui chơi 
giải trí lành mạnh đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

- Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh thôn, dọn dẹp khu 
nhà văn hóa; chủ động thay thế các băng zôn, khẩu hiệu đã rách nát hoặc không 
còn phù hợp; thực hiện treo cờ Tổ quốc ở thôn.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 
thao mừng Đảng, mừng Xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023  trên địa 
bàn xã. Đề nghị các ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị, các thôn trên địa bàn xã 
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- MTTQ và các ngành đoàn thể;
- Các thôn;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Hoa
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