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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT mừng Đảng quang vinh,  

mừng xuân Canh Tý 2020 và Lễ Hội Đền Thành Hoàng 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực, có hiệu quả lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-

3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và chào mừng lễ hội đền Thành Hoàng. 

 - Đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa và phòng chống 

các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông trong những ngày vui tết đón xuân năm 2020. 

 - Tổ chức tốt các hoạt động VHVN-TDTT, vui chơi giải trí đều khắp trên địa 

bàn toàn xã, tạo không khí vui tươi phấn khởi lành mạnh; đồng thời đảm bảo an 

toàn và tiết kiệm. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền ở xã và thôn xóm, tiến hành treo cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc tại các cơ quan, công sở, trường học, hội trường thôn và tại các 

hộ gia đình (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 15/1/2020 âm lịch). 

- Ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang đường làng ngõ xóm, vệ sinh 

cơ quan, trường học (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019 âm lịch), đảm bảo 

sạch sẽ trong dịp tết. 

- Tổ chức đón giao thừa tại hội trường các thôn, hái hoa dân chủ, liên hoan 

văn nghệ (Từ 19 giờ đến 23 giờ ngày 30 tết). 

- Tổ chức chào cờ đầu năm tại hội trường các thôn. Thời gian: 7giờ sáng 

ngày mồng 1 tết. 

- Tổ chức thắp hương đài tưởng niệm liệt sỹ xã vào sáng mồng 1 tết 

- Tổ chức đi chúc tết các gia đình chính sách và nhân dân trong thôn (Sáng 

mồng 1 tết) 

- Các thôn tổ chức tốt giải bóng chuyền tổ liên gia và các hoạt động thể thao 

khác vào ngày mồng 3 đến mồng 5 tết.  

- Tổ chức đêm liên hoan văn nghệ quần chúng vào dịp lễ hội đền Thành 

Hoàng (Thời gian vào tối ngày mồng 9/1/2020 âm lịch, địa điểm tại Đền Thành 

Hoàng, thời gian tập luyện từ khi có kế hoạch đến dịp lễ hội, thời gian duyệt: chiều 

8/1/2020 (âl) tại hội trường UBND xã) 



 ( Mỗi thôn, nhà trường tập luyện ít nhất 2 tiết mục văn nghệ nội dung mừng 

Đảng, mừng xuân, xây dựng NTM,  dân ca, ví dặm). Trong đó mổi thôn, đơn vị  tối 

đa chỉ được tập 1 tiết mục đơn ca  

 - Ngày 10/1/2020 (âm lịch) tổ chức lễ hội đền Thành Hoàng. 

 - Về phần hội: Tổ chức giải kéo co nam toàn xã vào sáng ngày 10/1(âl) sau 

khi phần lễ kết thúc (giao cho các thôn đội dân quân đứng ra tuyển chọn LL tham 

gia) 

 - Tổ chức trò chơi bịt mắt bắt vịt của hội Phụ nữ. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

 - Ban văn hoá xã: Tham mưu cho Uỷ ban xã tổ chức các hoạt động VHVN-

TDTT trong dịp tết và lễ hội, chỉ đạo đôn đốc các thôn thực hiện kế hoạch đạt kết 

quả cao, chịu trách nhiệm làm kinh phí tổ chức các hoạt động cụ thể và tuyên 

truyền trong dịp tết nguyên đán theo kế hoạch. 

 - Đoàn thanh niên: Phối hợp với ban văn hoá làm tốt mọi công tác chuẩn bị 

để các hoạt động được thực hiện đúng kế hoạch, chuẩn bị con người làm sân bãi 

phục vụ cho lễ hội đền Thành Hoàng. 

 - Hội Phụ nữ: Tổ chức lực lượng tham gia trò chơi bịt mắt bắt vịt (số lượng: 

mổi thôn chọn 3 người tham gia) 

 - Hội NCT: Chịu trách nhiệm mời thầy lễ, kê lễ và tổ chức phần lễ tại Đền 

nghiêm túc, trang trọng. 

 - Công an, xã đội: Chịu trách nhiệm bảo vệ ANTT trước, trong và sau khi 

tổ chức các hoạt động trong dịp tết và lễ hội. 

 Trên đây là kế hoạch hoạt động VHVN-TDTT trong dịp tết và lễ hội của 

UBND xã Kỳ Thư, yêu cầu ban chi uỷ, ban cán sự các thôn, 3 nhà trường tổ chức 

tuyên truyền kế hoạch cho toàn thể nhân dân, học sinh được biết và thực hiện đạt 

kết quả tốt. 

      Nơi nhận: 

- BTV Đảng uỷ, TT HĐND-UBND-MTTQ; 

- Trưởng các ban ngành, đoàn thể; 

- Ban chi uỷ, ban cán sự 6/6 thôn,  
- Hiệu trưởng 3 nhà trường; 

-Lưu: VT 
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