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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng huyện Đình Lập 

 (31/10/1950 - 31/10/2022) 

 

Căn cứ Chương trình số 25-CTr/HU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban 

Thường vụ huyện ủy năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ 

chức các hoạt động Kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng huyện Đình Lập 

(31/10/1950-31/10/2022), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 72 năm xây dựng và phát triển, 

những thành tựu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của huyện 

nhà, nhằm nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân lao động; 

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền 

thống lịch sử, tinh thần cách mạng của nhân dân, góp phần giáo dục và phát huy 

truyền thống yêu nước, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước; 

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, nhân dân nhằm đẩy mạnh 

hơn nữa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết 

kiệm, tránh phô trương, lãng phí;  

- Định hướng các hoạt động tuyên truyền theo đúng quan điểm, chủ 

trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

a) Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về truyền thống lịch sử đấu tranh 

của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Đình Lập, quá trình ra đời và phát 

triển của tỉnh Lạng Sơn nói chung, của huyện Đình Lập nói riêng trong công 

cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

đất nước; gắn việc tuyên truyền truyền thống lịch sử của Đảng bộ các cấp với 

việc tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới.  

b) Hình thức tuyên truyền 
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- Tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về 

mục đích, ý nghĩa kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng Đình Lập; 

- Tuyên truyền cổ động trên pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu; tuyên 

truyền trên hệ thống màn hình Led trung tâm huyện; trên các tuyến đường tại 

trung tâm huyện và trung tâm các xã, thị trấn; khu vực tập trung dân cư; 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài phát thanh, 

xe loa tuyên truyền lưu động tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn… 

- Tuyên truyền trong các cuộc hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chi bộ, họp 

thôn - khu phố, biểu diễn văn nghệ. Đội chiếu bóng lưu động tuyên truyền lồng 

ghép trước buổi chiếu phim; 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phổ biến, quán triệt đến cán 

bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tổng vệ sinh làm sạch đẹp cảnh quan môi 

trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong dịp lễ kỷ niệm; treo, thay mới cờ Tổ 

quốc đã cũ, hỏng, rách, trang trí trụ sở cơ quan, đơn vị nhân dịp chào mừng kỷ 

niệm từ ngày 27/10/2022 đến hết ngày 05/11/2022. 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Nhiệt liệt chào mừng 72 năm ngày giải phóng Đình Lập (31/10/1950 - 

31/10/2022)! 

- Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Đình Lập thi đua phấn đấu thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

- Chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới là góp phần xây dựng 

huyện Đình Lập giàu đẹp văn minh. 

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước manh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

3. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao  

Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ 

niệm với quy mô phù hợp như: Thi bắn nỏ, bóng chuyền hơi, giao lưu câu lạc bộ 

dân vũ, văn nghệ, bóng đá…Tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, 

Nhân dân trên địa bàn.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

chào mừng kỷ niệm trên địa bàn.  

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyền 

truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND huyện theo quy định. 
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2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp tổ chức một số hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, 

văn nghệ phù hợp với điều kiện thực tiễn gồm thi đấu bắn nỏ, bóng chuyền hơi; 

phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục 

thể thao tại cơ sở. 

- Biên tập, xây dựng tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, trên trang thông tin điện tử của đơn vị, mạng xã hội, tuyên truyền trên 

hệ thống màn hình Led trung tâm huyện…cung cấp cho cơ sở. 

- Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng Đình Lập, kịp thời, hiệu 

quả trên các phương tiện thông tin đại chúng; màn hình Led công cộng; tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền lưu động bằng xe loa đường phố, nơi tập trung đông 

dân cư. 

- Trang trí cổ động trực quan: Treo cờ chuối, pa nô, áp phích, băng zôn, 

khẩu hiệu trên các tuyến đường tại trung tâm huyện; khu vực tập trung dân cư; 

treo hồng kỳ tại trụ sở HĐND và UBND huyện; hoàn thành việc treo và thu cờ 

từ ngày 15/10/2022 đến ngày 05/11/2022.  

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chỉ đạo chỉnh trang đô thị, hệ thống chiếu sáng tại khu trung tâm huyện;  

- Chỉ đạo vệ sinh môi trường thường xuyên tại khu trung tâm, chợ, nơi công cộng 

đảm bảo sạch sẽ. 

4. Đội Chiếu bóng lưu động: Chuẩn bị tổ chức tốt các chương trình 

chiếu phim phục vụ và tuyên truyền có hiệu quả cho Nhân dân tại các xã vùng 

sâu, vùng xa trên địa bàn huyện. 

5. Công an huyện: Có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian 

diễn ra các sự kiện kỷ niệm ngày giải phóng huyện Đình Lập. 

6. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn: Tùy theo điều kiện của cơ quan, 

đơn vị, tổ chức tuyên truyền, và tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao 

tạo không khí vui tươi, bổ ích tại đơn vị. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp 

xã; tuyên truyền lưu động bằng xe loa đường phố, nơi tập trung đông dân cư, 

tuyên truyền trước các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao; lồng ghép 

trong các cuộc họp, sinh hoạt chung tại nhà văn hóa các thôn, khu phố…  

- Thực hiện trang trí trực quan: Thay mới cờ Tổ quốc đã cũ, rách, treo 

băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở đơn vị, khu trung tâm xã, thị trấn; chỉ đạo các 

thôn, khu phố tổ chức quét dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm sạch sẽ 

và vận động các hộ gia đình treo và thu cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm ngày giải 

phóng Đình Lập từ ngày 27/10/2022 đến ngày 05/11/2022.  

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hoá thể thao và Truyền thông tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thiết thực chào mừng ngày kỷ 
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niệm như: Thi bắn nỏ, bóng chuyền hơi, bóng đá, giao lưu văn nghệ (các câu lạc 

bộ dân vũ)…  

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin) sau khi kết thúc các hoạt động.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ công việc được phân 

công, khẩn trương triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

Nơi nhận: 

- Sở VHTTDL; 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đội chiếu bóng lưu động; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                       Tô Thị Hiến 
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