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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao 

kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930- 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão năm 2023 

 
Căn cứ Kế hoạch số 2451/KH-SVHTT ngày 28/12/2023 của Sở Văn hóa và 

thể thao tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng xuân 

Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2023), UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

chào mừng các sự kiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 

nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng niềm tự hào về truyền thống 

93 năm xây dựng, phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam và 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 trong huyện thi đua lập thành tích chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Quý Mão năm 2023. 

2. Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, 

thể thao cần đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. 

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 93 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; công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng trong năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; các phong trào thi đua yêu nước; anh 

hùng chiến sỹ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 

- Tuyên truyền những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp 

của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an 

toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phê phán 

những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam 

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

Tết Nguyên đán; tuyên truyền không khí phấn khởi và các hoạt động mừng Đảng, 

mừng Xuân. 
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1.2. Hình thức tuyên truyền 

* Tuyên truyền thông tin đại chúng: 

- Viết các tin bài tuyên truyền về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, 

thể thao chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão năm 2023. 

- Tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn 

tiếp sóng Đài Huyện. 

- Đăng tải các tin bài lên trang thông tin điện tử của huyện. 

* Tuyên truyền cổ động trực quan: Làm mới nội dung tuyên truyền các cụm 

panô lớn, nhỏ, băng zôn, khẩu hiệu, cờ dây, cờ hoa, cớ phướn, đèn nháy, đèn LED, 

cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại trung tâm huyện, trung tâm các xã, thị trấn, làm mới hệ 

thống đèn trang trí tại các tuyến đường, điểm nhấn là các trục đường chính đến trung 

tâm UBND huyện, trung tâm các xã, thị trấn. 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện thực 

hiện treo băng zôn, khẩu hiệu, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân 

treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại khu trung tâm, các nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, 

các hộ gia đình. Khuyến khích các thôn, xóm và các hộ dân trang trí đèn, hoa tại 

gia đình và trục đường của thôn, xóm. Đặc biệt tại các trục đường chính như sau: 

* Xã Mai Sơn: Triển khai treo cờ tại trục đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12B, 

đặc biệt quán triệt các hộ dân tại trục đường treo cờ tại gia đình ( xóm 6, Xóm 7, 

Xóm 8); Tập trung các băng zôn qua đường (3 chiếc tại trục đường, 01 chiếc tại 

UBND xã) và hệ thống cờ dây; Triển khai và kiểm tra các doanh nghiệp treo băng 

zôn, cờ chuối trại trụ sở ( mỗi doanh nghiệp 01 băng zôn) 

* Xã Khánh Thượng: Triển khai treo 05 băng zôn và hệ thống cờ dây tại trục 

đường từ cầu Yên Thổ đến tiếp giáp xã Mai Sơn (khu vực chợ Bến 03 chiếc, cây xăng 

01 chiếc, nhà máy gạch 01 chiếc). Vận động nhân dân treo cờ Đảng cờ Tổ quốc tại 

gia đình, đặc biệt tại các khu vực (Xóm 6, Xóm 2 Lam Sơn). Đôn đốc, kiểm tra trường 

THPT Yên Mô A treo băng zôn tại cổng trường. 

* Thị trấn Yên Thịnh: Tập trung tuyên truyền vận động, đôn đốc, kiểm tra 

việc treo cờ tại các khu phố. Tuyên truyền tại khu vực từ cây xăng anh Thảo đến trụ 

sở Đội Quản lý thị trường số 4, từ chợ Ngò đến cầu Lạc Hiền. Đôn đốc các cơ 

quan, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn treo băng zôn khẩu hiệu và 

treo cờ. 

* Xã Yên Phong: Trăng treo băng zôn, cờ dây tại khu vực chợ Lồng trên trục 

đường Quốc lộ 12B. Đôn đốc các trường học, doanh nghiệp treo băng zôn tại trụ 

sở. Vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại gia đình, đặc biệt tại các khu 

vực từ trường THPT Tạ Uyên đến hết Cầu Phước Long. 

* Xã Yên Mỹ: Trăng treo băng zôn, cờ dây, vận động nhân dân treo cờ tại 

khu vực xóm 9 trên trục đường Quốc lộ 12B. 

* Xã Yên Mạc: Triển khai treo băng zôn, cờ dây tại khu vực từ chợ Bút tới trụ 

sở HTX Hồng Thắng trên trục đường Quốc lộ 12 kéo dài. Đôn đốc các trường học, 

doanh nghiệp treo băng zôn tại trụ sở. Vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ 

quốc tại gia đình, đặc biệt tại các khu vực từ chợ Bút đến giáp xã Yên Lâm. 

* Xã Yên Lâm: Trăng treo băng zôn, cờ dây tại khu vực Ngọc Lâm (nhà văn 



3 
 

hóa xóm1, xóm 2 Ngọc Lâm) và khu vực ngã ba Lợi Hòa. Đôn đốc các trường học 

treo băng zôn tại trụ sở. Vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại gia đình, 

đặc biệt tại các khu vực thôn Ngọc Lâm. 

* Xã Yên Thành: Trăng treo băng zôn, cờ dây tại khu vực trung tâm xã. Đôn 

đốc các trường học, các thôn xóm có nhà văn hóa ở ven đường liên xã treo băng zôn 

tại trụ sở. Vận động nhân dân treo cờ Đảng cờ Tổ quốc tại gia đình, đặc biệt tại các 

khu vực từ thôn Bái đến cầu Giang Khương. 

1.3. 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 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930- 03/02/2023) và mừng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (từ ngày 

19/1/2023 đến hết ngày 05/2/2023). 
2. Hoạt động VHVN, TDTT 

- Tổ chức chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa phục vụ nhân dân chào 

đón giao thừa tết Nguyên đán Quý Mão. 

- Tổ chức các chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; thi đấu giao 

hữu thể dục thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và gắn với khai Hội trong các lễ hội truyền thống 

tùy vào tình hình thực tế tại địa phương. 

- Quá trình tổ thức các hoạt động, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh, của Huyện. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 1. Phòng Văn hoá và Thông tin 

1.1. Tham mưu lãnh đạo UBND huyện duyệt market sân khấu, duyệt nội 

dung và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chương trình nghệ 

thuật phục vụ nhân dân đón giao thừa vào tối ngày 21/01/2023 tại tiền sảnh Nhà 

văn hoá trung tâm huyện Yên Mô. 

1.2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị viết các tin, bài đăng tải kịp 

thời các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt 

Nam và Tết Nguyên đán Nhâm Dần lên trang thông tin điện tử của huyện. 

1.3. Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục, thể thao chào mừng kỷ 

niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và 

mừng Xuân Quý Mão năm 2023; xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra các hoạt 

động tại các điểm di tích tín ngưỡng, tôn giáo, các điểm kinh doanh dịch vụ văn 

hoá, lễ hội truyền thống trên địa bàn toàn huyện. 

1.4. Triển khai thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 

trang trí tại trụ sở làm việc, các tuyến đường trung tâm (theo mẫu nội dung hướng 

dẫn tuyên truyền). 

1.5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và 

kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn 

trong dịp Tết. 

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể 

thao trên địa bàn trước, trong và sau đợt hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; kịp thời 

ngăn chặn các tệ nạn xã hội, kiên quyết tham mưu các cấp xử lý các cá nhân, tổ chức 
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có hành vi vi phạm pháp luật. 

- Kiểm tra, xử lý tình trạng quảng cáo không đúng quy định, đôn đốc các xã, 

thị trấn tổ chức ra quân bóc, xóa triệt để các hình thức quảng cáo, rao vặt trên địa 

bàn, tạo mỹ quan sạch đẹp. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp luật. 

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

- Chủ động tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền lưu động, cổ động 

trực quan như: kiểm tra, rà soát, làm mới nội dung các pa nô băng zôn, khẩu hiệu, 

cổng chào, đèn Led, áp phích, cờ dây, phướn, tuyên truyền trong dịp mừng Đảng, 

mừng Xuân. Cần tập trung tuyên truyền tại các khu trung tâm huyện, xã, thị trấn, 

khu dân cư, hệ thống các nhà văn hóa của địa phương…Hướng dẫn nhân dân và 

các cơ quan, đơn vị treo cờ trong dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng Sản 

Việt Nam và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (Từ ngày 19/01/2023 đến hết 

ngày 05/02/2023). 

- Xây dựng tin, bài, tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, 

thăm hỏi, tặng quà trên địa bàn huyện. Tăng cường thời lượng phát thanh trước, trong 

và sau dịp Kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023. 

 3. Trung tâm Y tế huyện 
 Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước, 

trong và sau tết; đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị người bệnh, chuẩn bị tốt các 

phương tiện và lực lượng cho việc cấp cứu trong dịp tết. Tổ chức tuyên truyền, giáo 

dục cho nhân dân giữ vệ sinh, phòng các bệnh dịch về ăn uống trong dịp tết. 

4. Công an huyện; Ban chỉ huy Quân sự huyện 

 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm 

tra, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt 

Nam và mừng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; công tác quản lý các hoạt động 

văn hóa, thể dục, thể thao, các lễ hội, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể 

dục, thể thao, quảng cáo, karaoke, nhà nghỉ, sách báo, ấn phẩm, kịp thời ngăn chặn 

và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, đảm bảo môi trường văn hóa lành 

mạnh trước, trong và sau dịp mừng Đảng, mừng Xuân. 

5. Trung tâm Vệ sinh môi trường đô thị huyện 

- Thay mới nội dung bảng chữ Điện tử tại xã Mai Sơn, các Cổng chào và đèn hoa 

trang trí tại các cột điện trên địa bàn huyện do đơn vị quản lý. 

- Đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt khu vực trung tâm huyện. 

6. Điện lực Yên Mô 

Đảm bảo lưới điện thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

7. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị đóng trên địa bàn của huyện 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, trung tâm VHTT-TT tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân 

Quý Mão 2023. 

- Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm 

chỉnh thực hiện các quy định của nhà nước về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh 

thực phẩm, phòng chống cháy nổ, các quy định về pháo... đặc biệt treo cờ Đảng, cờ 

Tổ quốc tại gia đình và trụ sở làm việc theo quy định. 
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8. UBND các xã, thị trấn 

 - Phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin huyện đăng ký tiết mục tham 

gia chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân 

Quý Mão năm 2023. 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, 

văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão năm 2023 đảm 

bảo trang trọng, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. 

- Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các cơ quan, doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn treo cờ Tổ quốc và trang trí tại trụ sở làm việc trong dịp mừng Đảng, 

mừng Xuân Quý Mão năm 2023 và hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện 

tốt các hoạt động tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan, trang trí trong và ngoài 

Nhà Văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố. 

- Chỉ đạo, giám sát các lễ hội truyền thống đảm bảo theo quy định. 
- Báo cáo nhanh tiến độ triển khai công tác tuyên truyền và dự kiến tổ chức 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao Kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng 

Cộng Sản Việt Nam và mừng Xuân Quý Mão năm 2023 trước ngày 10/01/2023. 
 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ và 

thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023, UBND huyện yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện và gửi 

chương trình, kế hoạch thực hiện về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin 

bằng văn bản và qua hộp thư điện tử: phongvanhoathongtin.ym@ninhbinh.gov.vn) 

trước ngày 08/01/2023./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
An Đôn Nghĩa 
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MỘT SỐ KHẨU HIỆU 

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 

03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày   tháng 01 năm 2023 của UBND huyện) 

 
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023! 

2. Nhiệt Liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2023)! 

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

của cách mạng Việt Nam! 

4. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Mô quyết tâm thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, xây dựng quê hương 

Yên Mô ngày càng giàu đẹp, văn minh! 

5. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

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! 
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