
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-UBND Bảo Yên,  ngày       tháng      năm 2022  
 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, 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), 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai 

(05/3/1947 - 05/3/2023) 
 

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 14/12/2022 của UBND huyện 

Bảo Yên về Tuyên truyền và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội trên địa 
bàn huyện Bảo Yên năm 2023; Văn bản số 404/KH-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tổ chức các hoạt động Mừng Đảng 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), 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947-
05/3/2023); 

UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Mừng 
Đảng, 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), 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 
Lào Cai (05/3/1947-05/3/2023) cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của các cấp, các ngành, các địa phương 

mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão năm 2023, mừng đất nước hội nhập 
và phát triển. Góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, niềm tự hào về truyền 

thống 93 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta. 

- Tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của nhân 

dân các dân tộc, các địa phương; quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội, 
du lịch của huyện Bảo Yên. 

- Thông qua các hoạt động để tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đến du 
khách thập phương về con người và những tiềm năng, thế mạnh của huyện Bảo Yên. 

Đồng thời, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cho Nhân dân các dân tộc 
trên địa bàn đón Tết cổ truyền của dân tộc thật ý nghĩa và giữ gìn được bản sắc văn 

hoá dân tộc địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo an toàn, vui tươi, phấn khởi, thiết 

thực, tiết kiệm, hiệu quả và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc; 
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góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Yên thi đua 
trong công tác, lao động, sản xuất; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 

- Các đơn vị, địa phương chủ trì tổ chức các hoạt động tại kế hoạch chịu trách 

nhiệm và bảo đảm thực hiện nghiêm các yêu cầu quy định về phòng chống dịch 
Covid - 19; bảo đảm các quy định về an ninh, trật tự. 

 II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2023), 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 

- 05/3/2023) và mừng Xuân mới Quý Mão năm 2023. 

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản 

Việt Nam; nêu bật những thắng lợi vĩ đại và những bài học kinh nghiệm của Đảng 
trong suốt chặng đường cách mạng 93 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm thực 
hiện công cuộc đổi mới đất nước. Tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của 

Đảng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. 

- Tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng 

Đảng năm 2022; chú trọng việc phát hiện những tấm gương “người tốt, việc tốt”, 
biểu dương những tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu, những kinh nghiệm hay và 

cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở các  cấp, 
các ngành, các địa phương. 

- Chú trọng tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, những phong tục, tập 
quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhân dân các dân tộc Lào Cai nói chung và nhân 

dân các dân tộc huyện Bảo Yên nói riêng. Tăng cường tuyên truyền về đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn giao thông, vui Xuân đón Tết lành mạnh, tiết kiệm gắn với việc 

phê phán những hiện tượng tiêu cực, mê tín dị đoan, lãng phí trong dịp Tết, những 
hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt 
động lễ hội. 

 2. Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng, với các hình thức đa 
dạng, phong phú như: Cổng Thông tin điện tử huyện và các xã, thị trấn; thông tin 

lưu động, băng rôn khẩu hiệu, cổ động trực quan, lồng ghép biểu diễn văn hóa, văn 
nghệ; các cơ quan treo cờ Tổ quốc, tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở 
cơ quan, đơn vị; các hộ dân treo cờ Tổ quốc,... 

- Thời gian treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ chuối: Từ ngày 10/01/2023 đến hết 
ngày 31/01/2023 (có nội dung tuyên truyền kèm theo); treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc vào 

dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 
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1. Ngày hội bảo vệ môi trường và thả giống phóng sinh 

- Nội dung: Phóng sinh một số loài chim, cá, ốc,... góp phần bảo vệ môi trường,  

phát triển và giữ cân bằng sinh thái. 

- Thời gian: Ngày 14/01/2023 (ngày 23/12 Âm lịch). 

- Địa điểm: Tổ chức tại 02 địa điểm: 

+ Tại thị trấn Phố Ràng: Sân Đền Phúc Khánh. 

+ Tại xã Bảo Hà: Sân Đền Bảo Hà. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND thị trấn Phố Ràng, UBND xã Bảo Hà. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp; Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông; Ban Quản lý di tích và 
phát triển du lịch; Hạt kiểm lâm huyện. 

* Lưu ý: UBND huyện khuyến khích UBND các xã còn lại căn cứ điều kiện 
thực tế tổ chức Ngày hội bảo vệ môi trường và thả giống phóng sinh ở địa phương 
với quy mô, hình thức phù hợp. 

2. Hội chợ thương mại giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm nông 
nghiệp; Hội chợ hoa xuân 

- Thời gian: Dự kiến Từ ngày 10/01 - 21/01/2023 (ngày 19/12 - 30/12 Âm lịch). 

- Địa điểm: Sân Đền Phúc Khánh, thị trấn Phố Ràng 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông; 

UBND thị trấn Phố Ràng; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban Quản lý di tích và phát triển 

du lịch; Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

- Đơn vị tham gia: Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn trong 

huyện và mời một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

3. Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023  

3.1. Tại thị trấn Phố Ràng 

- Nội dung: Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng xuân 

Quý Mão năm 2023. 

- Thời gian: Ngày 21/01/2023 (ngày 30/12 Âm lịch).  

- Địa điểm: Sân Đền Phúc Khánh, thị trấn Phố Ràng. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hoá, thể thao - Truyền thông. 
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- Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND 
và UBND; Ban QLDT và PTDL huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Huyện Đoàn; 

Công an huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trường PTTH số 1 Bảo Yên; UBND 
các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện: Trung tâm Văn hoá, Thể thao - 
Truyền thông. 

* Lưu ý: Thời lượng tổ chức 90 phút, bao gồm nội dung chúc tết của đồng chí 
Bí thư Huyện ủy và màn bắn pháo bông chào mừng năm mới. 

3.2. Tại xã Bảo Hà 

- Nội dung: Tổ chức Đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân. 

- Thời gian: Dự kiến ngày 18/01/2023 (ngày 27/12 Âm lịch). 

- Địa điểm: Sân Đền Bảo Hà. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã Bảo Hà. 

- Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý di tích và phát triển du lịch; Phòng Văn hóa và 
Thông tin; Trung tâm Văn hoá, thể thao - Truyền thông; Phòng Giáo dục - Đào tạo 

(phối hợp chỉ đạo các trường trên địa bàn xã Bảo Hà, Kim Sơn, Cam Cọn), Phòng 
Tài chính - kế hoạch; Huyện Đoàn, Trường PTTH số 2 Bảo Yên; UBND các xã Kim 

Sơn, Cam Cọn. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện: UBND xã Bảo Hà. 

4. Giải bóng đá nữ huyện Bảo Yên mừng xuân Quý Mão năm 2023  

+Thời gian: Ngày 25/01 - 27/01/2023 (ngày 4 - 7/01 Âm lịch) 

+ Địa điểm: Sân vận động Trung tâm huyện. 

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hoá, thể thao - Truyền Thông. 

+Đơn vị phối hợp tham gia: Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và 
Đào tạo; Công an huyện; Hội LHPN huyện; Huyện Đoàn; Bệnh viện đa khoa huyện; 

Liên đoàn lao động huyện; UBND các xã, thị trấn.  

5. Giải bóng chuyền da nam mừng xuân Quý Mão năm 2023  

+Thời gian: ngày 25/01 - 26/01/2023 (ngày 04 - 05/01 Âm lịch) 

+ Địa điểm: Sân vận động Trung tâm huyện. 

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hoá, thể thao - Truyền Thông. 

+Đơn vị phối hợp tham gia: Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và 
Đào tạo; Công an huyện; Huyện Đoàn; Bệnh viện đa khoa huyện; Liên đoàn lao 

động huyện; UBND các xã, thị trấn. 

6. Giải bóng chuyền da nữ mừng xuân Quý Mão năm 2023 

+Thời gian: ngày 27/01 - 28/01/2023 (ngày 06 - 07/01 Âm lịch) 
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+ Địa điểm: Sân vận động Trung tâm huyện. 

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền Thông. 

+Đơn vị phối hợp tham gia: Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và 
Đào tạo; Công an huyện; Hội LHPN huyện; Huyện Đoàn; Liên đoàn lao động huyện; 

Bệnh viện đa khoa huyện; UBND các xã, thị trấn. 

7. Tổ chức Tết trồng cây đầu xuân 

- Thời gian: Dự kiến ngày 27/01/2023 (ngày 6/1 Âm lịch). 

- Đơn vị thực hiện: Hạt Kiểm lâm huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Văn hóa, Thể thao 
- Truyền Thông.; Công an huyện; BCH Quân sự huyện; Ban Quản lý dự án ĐTXD; 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch: Hạt Kiểm lâm huyện. 

8. Tổ chức Lễ hội và công bố Quy hoạch Đền Làng Lúc, xã Bảo Hà. 

- Thời gian: Ngày 28/01/2023 (Ngày 07/01 Âm lịch). 

- Địa điểm: Bản Lúc, xã Bảo Hà. 

- Đơn vị chủ trì: Ban QLDT và PTDL; UBND xã Bảo Hà. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Văn hóa và Thông 

tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền Thông. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện: UBND xã Bảo Hà. 

9. Lễ hội Đền Phúc Khánh, thị trấn Phố Ràng năm 2023  

- Nội dung: Tổ chức Lễ hội gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao đầu xuân. 

- Quy mô: Cấp xã. 

- Thời gian: Ngày 30/01 -31/01/2023 (ngày 09 - 10 tháng Giêng). 

- Địa điểm: Đền Phúc Khánh - Tổ 4A, thị trấn Phố Ràng. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND thị trấn Phố Ràng; Ban QLDT và PTDL 

huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 
Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền Thông; Công an huyện và các cơ quan liên 

quan. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức: UBND thị trấn Phố Ràng. 

10. Phục dựng Lễ hội Đền Hai Cô, xã Kim Sơn năm 2023  

- Quy mô: Cấp xã. 

- Thời gian: Ngày 10/02 -11/02/2023 (ngày 20 - 21 tháng Giêng). 
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- Địa điểm: Di tích lịch sử Đền Hai Cô, xã Kim Sơn. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã Kim Sơn; Ban QLDT và PTDL. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 
Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền Thông; Công an huyện và các cơ quan liên 

quan. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức: UBND xã Kim Sơn. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm 
tra hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội và các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá 

công cộng trên địa bàn toàn huyện. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hoá 

văn nghệ, thể thao, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn huyện theo kế 
hoạch. 

- Thẩm định nội dung makét, chương trình các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ 

hội của các đơn vị trước khi các đơn vị trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt.  

- Dựng lại 02 Pa nô tại sân Đền Phúc Khánh đã bị gãy đổ; rà soát nội dung 

tuyên truyền trên các cụm panô trên địa bàn huyện, tham mưu đề xuất phương án 
thay thế trình Lãnh đạo UBND huyện quyết định. 

- Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội 
mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 về UBND huyện và báo cáo tỉnh ngay 

sau kì nghỉ Tết nguyên đán 2023. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các ban ngành, đoàn thể huyện 

thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính 
xác đến người dân và du khách. Căn cứ tình hình thực tế và sự chỉ đạo cảu cấp trên 

tham mưu cho UND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng tổ chức 
các hoạt động trong kế hoạch theo đúng quy định. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án chỉnh trang đô thị, đảm bảo 
an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hệ thống chiếu sáng, cây xanh,... trước, trong 

và sau tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. 

- Chỉ đạo Công ty vệ sinh môi trường đảm bảo vệ sinh khu vực thị trấn Phố 

Ràng; tăng cường dọn dẹp, thu gom rác thải, chăm sóc cây cảnh,... khu vực tổ chức 
lễ hội và các điểm hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể thao tại trung tâm huyện. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông 
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- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Ngày hội 
phóng sinh và bảo vệ môi trường tại trấn Phố Ràng, Tết trồng cây đầu xuân (trang 

trí khánh tiết, tăng âm, loa đài,...,). 

- Tuyên truyền băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường Quốc lộ tại trung tâm 

huyện; trang trí cờ hồng kỳ, cờ chuối hai bên thành các cầu tại trung tâm huyện, nhà 
văn hóa huyện; thay đổi nội dung các cụm pano hình khối tuyên truyền các nội dung 

phù hợp tại Sân Nhà văn hóa huyện, Sân Đền Phúc Khánh, Trụ sở hành chính mới 
của huyện. Kiểm tra, rà soát hệ thống bảng led tuyên truyền trên các cổng chào điện 

tử, đồng thời lập trình và chạy các nội dung tuyên truyền; vận hành hệ thống ánh 
sáng tháp truyền hình, Nhà văn hóa huyện. 

- Xây dựng các tin, bài, phóng sự và tuyên truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng tới nhân dân các dân tộc trong huyện về kết quả thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của huyện, tỉnh và cả 
nước; tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống cháy nổ, phòng chống 
dịch bệnh, an toàn giao thông; công tác xây dựng nông thôn mới, gương người tốt, 

việc tốt,... tuyên truyền trên về nội dung các hoạt động trong kế hoạch.  

- Kịp thời đưa tin về các sự kiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ 

hội của huyện diễn ra trong dịp trước, trong và sau Tết. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp quản lý, giúp đỡ không để 
người ăn xin, cơ nhỡ, lang thang trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội.  

Tham mưu xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà hỗ 

trợ người có công, người hưởng chính sách xã hội; dâng hương tại Nghĩa trang Liệt 
sỹ huyện. Xong trước ngày 10/01/2023. 

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 
thực hiện kế hoạch. 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu thành phần khách mời, 
phát hành giấy mời đại biểu dự Ngày hội phóng sinh và bảo vệ môi trường, Tết trồng 

cây đầu Xuân Quý Mão năm 2023. 

6. Công an huyện 

Chủ trì, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 
giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023 trên địa bàn huyện và tại các điểm tổ chức các các hoạt động.  

Phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo trật tự đô thị, mĩ quan đô thị trước, 

trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện và tại các 
xã, thị trấn.  
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7. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động của các cơ quan, đơn vị trình 

Thường trực UBND huyện xem xét quyết định kịp thời, đảm bảo cho các hoạt động 
của các đơn vị. 

8. Trung tâm y tế huyện 

Chủ trì kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện; hướng 

dẫn các đơn vị các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của 
Bộ Y tế. 

9. Đề nghị Huyện đoàn Bảo Yên 

Chủ trì phối hợp với UBND thị trấn Phố Ràng và các đơn vị liên quan xây dựng 

kế hoạch huy động đoàn viên tổ chức ra quân dọn dẹp, chăm sóc Nghĩa Trang trang 
liệt sĩ và các di tích lịch sử trên địa bàn thị trấn Phố Ràng; thực hiện công tác vệ sinh 

môi trường, bóc, xóa các quảng cáo rao vặt tại một số tuyến phố trên địa bàn thị trấn.  

10. Các cơ quan, đơn vị, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện 

Căn cứ nội dung kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan 

tổ chức các hoạt động đạt kết quả cao. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

thao, lễ hội trong kế hoạch. Vệ sinh sạch sẽ nơi công sở, tổ chức tuyên truyền bằng 
băng rôn, khẩu hiệu, treo cờ tổ quốc tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 

năm 2023. 

11. UBND thị trấn Phố Ràng 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ hội 
Đền Phúc Khánh năm 2023; tổ chức tuyên truyền quảng bá giới thiệu lễ hội bằng 

băng rôn, khẩu hiệu, tin bài tới nhân dân, du khách trong và ngoài huyện. 

- Chỉnh trang khu vực các di tích trên địa bàn thị trấn, đảm bảo tốt các điều kiện 

phục vụ công tác đón tiếp du khách. Xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị, đảm bảo 
cảnh quan, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị khu vực trung tâm huyện trước Tết. 

- Thực hiện công tác vận động xã hội hóa các hộ gia đình trang trí dây Led tại 

các cây trước cửa nhà. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các Hội chợ Hoa Xuân, 

các hoạt động văn hóa, các trò chơi, các môn thể thao trong dịp Tết và lễ hội. 

- Treo băng rôn khẩu hiệu tại trụ sở, trên các trục đường chính trên địa bàn; chỉ 

đạo, hướng dẫn nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc 
mừng Xuân Quý Mão năm 2023. 

12. UBND xã Bảo Hà 
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- Treo băng rôn khẩu hiệu tại trụ sở, trên các trục đường chính trên địa bàn; chỉ 
đạo, hướng dẫn nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc 

mừng Xuân Quý Mão năm 2023. 

- Chủ trì thực hiện tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng mừng xuân; Ngày hội 

môi trường và thả giống phóng sinh tại khuôn viên Đền Bảo Hà; Lễ hội Đền Làng 
Lúc. 

13. UBND xã Kim Sơn 

- Treo băng rôn khẩu hiệu tại trụ sở, trên các trục đường chính trên địa bàn; chỉ 

đạo, hướng dẫn nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc 
mừng Xuân Quý Mão năm 2023. 

-  Chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế 
hoạch, kịch bản tổ chức Phục dựng Lễ hội Đền Hai Cô năm 2023; tổ chức tuyên 

truyền quảng bá giới thiệu lễ hội bằng băng rôn, khẩu hiệu, tin bài tới nhân dân, du 
khách trong và ngoài huyện. 

14. UBND các xã 

- Treo băng rôn khẩu hiệu tại trụ sở, trên các trục đường chính trên địa bàn; chỉ 
đạo, hướng dẫn nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc 

mừng Xuân Quý Mão năm 2023. 

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân tại các xã, thị trấn, đảm bảo 

không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện địa 
phương và phong tục tập quán của nhân dân. 

15. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao, lễ hội trong kế hoạch. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn 
hóa, văn nghệ, thể thao tùy theo điều kiện của từng địa phương nhằm tạo không khí 

vui tươi, phấn khởi đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa, các ấn phẩm văn hoá có 
nội dung không lành mạnh, các hiện tượng mê tín; không để hiện tượng ăn xin, xả 

rác, đốt vàng mã tuỳ tiện tại các di tích. 

16. Điện lực Bảo Yên 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đấu nối, đảm bảo cung cấp nguồn 
điện để tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão năm 2023 tại 

trung tâm huyện cũng như các hoạt động khác trong Kế hoạch này.  

Lên phương án cấp điện cho khu vực tổ chức Hội chợ Hoa Xuân tại thị trấn 

Phố Ràng. 

17. Công ty vệ sinh môi trường Hoàng Yến 
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Đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường dọn dẹp, thu gom rác thải, chăm sóc 
cây cảnh tại các địa điểm tổ chức Lễ hội và các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân 

khác tại trung tâm huyện trước, trong và sau Tết. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng 

Xuân Quý Mão năm 2023. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ kế 
hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động gửi về UBND 
huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 29/01/2023 (tức ngày 8 Tết) 

để tổng hợp, báo cáo tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh; 
- Sở VH-TT; 
- Sở Thông tin - Truyền thông; 
- Sở Du lịch; 
- Báo Lào Cai; 
- TT. Huyện uỷ; 
- TT. HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 
- Các CQTMGV Huyện ủy; 
- Các cơ quan liên quan trong KH; 
- VP Huyện ủy; 
- VP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, PVHTT 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Nguyễn Anh Dũng 

 
  



 
 

  

NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày        /12/2022  

của UBND huyện Bảo Yên) 

 

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

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

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

3. Chúc mừng năm mới - Xuân Quý Mão 2023 ! 

4. Mừng Xuân Quý Mão 2023 - Vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn! 

5. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Bảo Yên thi đua đẩy mạnh “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ! 

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 ! 

7. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vĩ đại ! 

8. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ! 

 9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm ! 

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm ! 

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