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

 chào đón năm mới Quý Mão 2023  

Thực hiện Kế hoạch số 2373/KH-SVHTTDL ngày 09/12/2022 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về việc tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, văn hóa, thể thao và du lịch chào đón năm mới Quý Mão 2023;  

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TTVHTT ngày 30/12/2022 của TTVHTT 
huyện Thanh Miện về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao 
chào đón năm mới 2023; 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.

Ủy ban nhân dân xã Thanh Giang xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên 
truyền cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

        - Thông tin Tuyên truyền những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực 
về kinh tế, văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh; gương người tốt việc tốt 
trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; tích cực đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn; kết quả thực 
hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng 
nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao” trên địa bàn xã trong năm 2023.
        - Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn 
khởi và động viên các tầng lớp nhân dân thi đua tích cực học tập, lao động, 
công tác nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, góp phần 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền địa 
phương đã đề ra.

- Tập trung khai thác tốt hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao hiện 
có để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đạt hiệu quả cao, góp 
phần phát huy sáng tạo bản sắc văn hoá làng  xã, giữ gìn thuần phong, mỹ tục 
và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

2. Yêu cầu
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể dục thể thao và chào 

đón năm mới 2023 và hướng tới xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao 
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và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ 25 đã đề ra.
- Đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn, gắn với bảo vệ môi trường văn hoá 

lành mạnh tại các điểm tổ chức hoạt động văn hóa nơi công cộng. Khuyến 
khích xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Đảm bảo phù hợp 
với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện nay.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1. Ban Văn hóa 

         - Tổ chức treo cờ Tổ quốc, Hồng kỳ, khẩu hiệu tại cổng trụ sở, khu trung 
tâm, tuyến đường chính trung tâm xã.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với các loại 
hình của các CLB các thôn giao lưu, bóng đá nam, bóng bàn, cầu nông; Kết 
hợp ban chấp hành đoàn  xã tổ chức giao lưu bóng đá thanh niên vào mùng 5 
tết Quý Mão. Đẩy mạnh phong trào Văn hóa, Văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, 
dân vũ tại các câu lạc bộ và các thôn trên địa bàn xã vào dịp chào đón năm 
mới 2023.

- Biên tập nội dung tuyên truyền trên bảng điện tử về các hoạt động tuyên 
truyền, văn hóa, thể thao chào đón năm mới Qúy Mão 2023 và thực hiện các 
tiêu chí nông thôn mới nâng cao của địa phương.

2. Đài truyền thanh 
      - Bố trí thời gian, chương trình truyền thanh của xã và tiếp âm Đài huyện, 
Đài tỉnh,  Đài trung ương theo đúng Kế hoạch, tuyên truyền các nhiệm vụ chính 
chị kinh tế, VHXH, an ninh Quốc phong của địa phương và cấp trên.( Đài 
thuyên thanh xã trực tiếp xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động cụ thể vào các ngày 
tết Quý Mão 2023).  

         III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1,  Năm mới thắng lợi mới!

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

3, Toàn Đảng, toàn dân xã Thanh Giang thi đua lập thành tích chào 
mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, (03/02/1930-
30/02/2023)!

4, Toàn Đảng, toàn dân xã Thanh Giang ra sức thi đua thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII !

5, Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi 
mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh!

6, Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
7, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
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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,   Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thanh Giang, thi đua đoàn kết,        
quyết tâm chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao!
       11,   Mừng Đảng quang vinh,mừng xuân quý mão!
       Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể dục 
thể thao chào đón xuân Quý Mão và năm mới 2023./. 

Nơi nhận:
- Phòng VHTT huyện;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
                 CHỦ TỊCH

                  Vũ Đình Nguyễn
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