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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 và kỷ niệm 92 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), 75 
năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2022) 

 

 

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân 

các dân tộc trong tỉnh và du khách nhân dịp đón Xuân mới Nhâm Dần; đồng 
thời tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước và của địa phương ngay từ những tháng đầu năm 2022; UBND tỉnh Lào 
Cai ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 

và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 
03/02/2022), 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 -  
05/3/2022), 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 Nhâm Dần năm 2022, mừng đất 
nước hội nhập và phát triển. Góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, 

niềm tự hào về truyền thống 92 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 của tỉnh Lào Cai. 

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; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào 

Cai 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 
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- Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2022), 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai 

(05/3/1947 - 05/3/2022) và mừng Xuân mới Nhâm Dần năm 2022. 

- 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 92 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 2021; 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 nói chung và nhân dân các dân tộc Lào 
Cai 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 tiện thông tin đại chúng, với nhiều hình 
thức, đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, 

chiếu phim lưu động,… qua các báo, đài, cổng thông tin điện tử, bản tin…. 

3. Đơn vị thực hiện 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Văn 

học Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Tại thành phố Lào Cai: 

1.1. Tổ chức Hội chợ hoa xuân (có Kế hoạch riêng của UBND thành phố 

Lào Cai): 

- Thời gian: Từ ngày 17/01/2022 đến 10 giờ ngày 31/01/2022 (tức từ ngày 

15 - 29 tháng Chạp năm Tân Sửu). 

- Địa điểm: Khu vực phố Đinh Lễ và đường An Dương Vương, phường 
Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. 

- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu, bán các loại hoa, cây cảnh... phục vụ 

đón Xuân Nhâm Dần, năm 2022. 

- Đơn vị thực hiện: UBND thành phố Lào Cai. 

1.2. Tổ chức Ngày hội bảo vệ môi trường và thả cá phóng sinh (có Kế 

hoạch riêng của UBND thành phố Lào Cai): 
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- Thời gian: Từ 8h30', ngày 25/01/2022 (ngày 23 tháng Chạp năm Tân 

Sửu). 

- Địa điểm: Khu vực đường Đinh Lễ (đối diện Đài tưởng niệm các Anh 
hùng liệt sỹ thành phố Lào Cai) phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. 

- Nội dung: Phóng sinh một số loài chim, cá, cua, ốc… góp phần bảo vệ 

môi trường, phát triển và giữ cân bằng sinh thái. 

- Đơn vị thực hiện: UBND thành phố Lào Cai. 

1.3. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các tập thể, cá nhân và 

hỗ trợ người có công, người hưởng chính sách xã hội; dâng hương tại Nhà 
bia tưởng niệm Bác Hồ - Công viên Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh 

hùng liệt sỹ tỉnh dịp Tết Nguyên đán (có Kế hoạch riêng của UBND tỉnh): 

- Nội dung: Thành lập các Đoàn do lãnh đạo Tỉnh làm Trưởng đoàn; thăm 

và tặng quà cho các đơn vị tập thể, cá nhân: các Đồn Biên phòng; đơn vị quân 
đội, công an; các đơn vị làm nhiệm vụ phục vụ trong dịp Tết và một số xã, 

phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội năm 
2021; gia đình người có công, đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội…. 

- Tổ chức dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Bác Hồ - Công viên Hồ Chí 

Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ: Dự kiến tổ chức ngày 
27/01/2022, tức ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu (có giấy mời riêng). 

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

1.4. Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa và chúc Tết của Bí Thư 

Tỉnh ủy Lào Cai: 

- Địa điểm: Trường quay lớn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.  

- Thời gian: Thực hiện ghi hình trong khoảng ngày 26 - 27/01/2022 (tức 

ngày 24, 25 tháng Chạp năm Tân Sửu) sau đó phát trên sóng của Đài Phát thanh 

– Truyền hình tỉnh Lào Cai vào 20h00’, ngày 31/01/2022 (Đêm Giao thừa). 

- Nội dung chương trình:  

+ Chương trình nghệ thuật “Chào xuân mới 2022” do Đoàn Nghệ thuật 

dân tộc tỉnh thực hiện (có kịch bản riêng). 

+ Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 

các dân tộc trong tỉnh nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần năm 2022. 

- Đơn vị thực hiện:  

+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh.  

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. 

1.5. Dâng hương Đền Thượng: 

- Thời gian: 20h00', ngày 31/01/2022 (Đêm giao thừa). 

- Thành phần: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao 
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và Du lịch; Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố 
Lào Cai. 

- Đơn vị thực hiện: UBND thành phố Lào Cai (chuẩn bị các điều kiện 
dâng hương như mời đại biểu; tổ chức buổi Lễ; phương án phòng, chống dịch 
Covid - 19 và các điều kiện cần thiết khác). 

1.6. Tổ chức Lễ hội Đền Thượng Xuân Nhâm Dần năm 2022: 

Chỉ tổ chức phần Lễ, không tổ chức phần Hội; giao UBND thành phố Lào 

Cai chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn, tiết 
kiệm, đúng nghi lễ văn hóa truyền thống, phù hợp với nếp sống văn minh, thực 
hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid - 19. 

2. Tại các huyện, thị xã: 

Các huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

mừng Đảng, mừng Xuân tại trung tâm huyện, thị xã và tại các xã, phường, 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. Chịu trách nhiệm và 

bảo đảm thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch Covid - 
19, không tập trung đông người; chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch 

Covid - 19 để điều chỉnh tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trên 
địa bàn cho phù hợp.  

3. Các hoạt động khác: 

3.1. Về tổ chức các lễ hội dân gian truyền thống: Các địa phương chủ 

động tổ chức các lễ hội dân gian truyền thống; trong đó chỉ tổ chức phần Lễ, 

không tổ chức phần Hội, phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp 
với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của địa phương; tổ chức với quy 

mô nhỏ, không tập trung đông người và thực hiện nghiêm quy định phòng chống 
dịch Covid - 19. 

3.2. Về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến của 

dịch Covid - 19 để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, 
mừng Xuân với quy mô phù hợp; chịu trách nhiệm và bảo đảm thực hiện nghiêm 

các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch Covid - 19. 

IV. KINH PHÍ 

1. Cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao, lập dự 
toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.  

2. Cấp huyện: UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác xã 

hội hóa; chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương tổ chức triển khai các 
hoạt động mừng Đảng mừng Nhâm Dần, năm 2022. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành và địa phương tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền, văn hóa, văn nghệ mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 và kỷ niệm 92 năm 
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Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), 75 năm 
Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 -  05/3/2022) theo đúng các 

quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, 
lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh: 

- Tuyên truyền vận động các hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng các 

hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần của tỉnh; vận động nhân dân đón 
Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong mùa lễ 
hội gắn với thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”.  

- Vận động hội viên, nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái 

giúp đỡ các hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui 
tươi, lành mạnh. 

3. Văn phòng Tỉnh ủy: Dự thảo bài phát biểu chúc Tết của Bí thư Tỉnh 
ủy nhân dịp năm mới Nhâm Dần năm 2022. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức ghi hình 
Chương trình nghệ thuật “Chào xuân mới 2022” đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, 

đúng thời gian theo kế hoạch. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai tuyên 

truyền cho nhân dân, du khách được biết và tham dự các hoạt động đầu xuân 

mới Nhâm Dần nhằm tăng cường quảng bá, giữ gìn bản sắc văn hóa các lễ hội 
của tỉnh. 

- Phối hợp với UBND thành phố Lào Cai tổ chức Lễ hội Đền Thượng 
Xuân Nhâm Dần năm 2022.  

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, các địa phương đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động 

văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, lễ hội đúng theo quy định về phòng 
chống dịch Covid - 19 của Trung ương và của Tỉnh; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, 

tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân dịp 
trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022.  

- Chỉ đạo các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nâng cao chất 

lượng phục vụ khách du lịch đến với Lào Cai trong dịp Tết; ngăn ngừa, không 
để xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá đối với du khách; có biện pháp bảo đảm an 
ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh và đặc 

biệt là phòng chống dịch Covid - 19. 

- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động du lịch, thể thao, các dịch 

vụ văn hóa, hoạt động văn hóa, lễ hội tổ chức ở cơ sở; ngăn ngừa, phối hợp xử 
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lý kịp thời các tệ nạn xã hội, cờ bạc tại các điểm vui chơi, giải trí; xử lý nghiêm 
các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động thu lợi bất chính.  

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch 
nhằm đảm bảo các điều kiện đón khách du lịch tốt nhất trong dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế nắm chắc tình hình dịch bệnh Covid - 19 

và các quy định của Trung ương về công tác phòng chống dịch Covid - 19 để 

tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh điều chỉnh các hoạt động mừng Xuân Nhâm 
Dần 2022 cho phù hợp.  

- Tổng hợp kết quả các hoạt động Tết theo Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh 

theo quy định.  

5. Văn phòng UBND tỉnh: 

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh 
ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh xin ý kiến các đồng chí 
Lãnh đạo tỉnh về lịch thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành của 

tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động theo kế hoạch 

của UBND tỉnh. 

- Tổng hợp báo cáo Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh kết quả 

các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần, năm 2022. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thống tấn báo chí và các huyện, thị xã, 

thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh năm 2021. 

- Tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo thông tin thông suốt, phục 

vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhu cầu 
cập nhật thông tin của Nhân dân. 

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng 

quà các tập thể, cá nhân và hỗ trợ gia đình người có công, người hưởng chính 
sách xã hội, hộ nghèo nhân dịp Tết Nhâm Dần theo Kế hoạch được duyệt. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, kiểm tra và 
có biện pháp cứu trợ các hộ gia đình đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, người già 

không nơi nương tựa và giải quyết các vấn đề xã hội khác nhằm tạo điều kiện 
cho mọi người, mọi gia đình đều được đón Xuân vui Tết. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chương 

trình dâng hương cuối năm theo lịch trình được phê duyệt. 

8. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các đồn Biên phòng tổ chức tốt 

công tác tuần tra đảm bảo an ninh biên giới; tổ chức thăm hỏi chiến sĩ, đồng bào 
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ở biên giới; phối hợp Công an tỉnh giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

9. Công an tỉnh: 

- Chịu trách nhiệm bảo đảm công tác an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao 

thông, phòng chống cháy nổ cho các hoạt động cho các hoạt động mừng Đảng, 

mừng Xuân. 

- Chỉ đạo Công an các địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh 

trật tự trong dịp Tết, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến, 
các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao 

thông, trật tự công cộng, phối hợp kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ 
văn hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

10. Sở Y tế: 

- Chỉ đạo tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức 
khỏe Nhân dân dịp Tết; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; 

giám sát, phát hiện, ngăn chặn và khống chế kịp thời các dịch bệnh nguy hiểm, 
không để dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid – 

19 trong dịp Tết. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19 và 

công tác y tế tại các điểm tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm 
Dần năm 2022 và lễ hội trên địa bàn tỉnh.  

- Nắm chắc tình hình và các quy định của Trung ương về công tác phòng, 

chống dịch Covid - 19 để báo cáo UBND tỉnh kịp thời.  

11. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán và tham mưu UBND tỉnh cấp kinh 

phí cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch 
đề ra. 

12. Tỉnh Đoàn Lào Cai: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh 

thiếu niên chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, không vi phạm pháp luật và 
không tham gia các tệ nạn xã hội như đua xe, đốt pháo trái phép, cờ bạc, ma 

túy... góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng nếp sống văn 
hóa trong dịp Tết. 

13. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: 

- Phân công thường trực, bảo vệ cơ quan, công sở 24/24 giờ, đảm bảo an 

toàn về tài sản, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị trong những ngày lễ, Tết. 

- Tổ chức trồng cây tại khuôn viên, trụ sở của đơn vị trong dịp đầu Xuân 
năm 2022, đảm bảo khuôn viên cơ quan, đơn vị  luôn xanh - sạch - đẹp.  

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, hội viên tích cực tham gia các 

hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân” theo chức năng, nhiệm vụ được giao; các 
cơ quan, công sở, gia đình treo cờ Tổ quốc trong dịp lễ, Tết; tổ chức các hoạt 

động trong lĩnh vực quản lý theo sự phân công của UBND tỉnh. 

- Bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc 

của đơn vị trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt, 
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không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân 
dân và doanh nghiệp. 

14. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: 

- Xây dựng nội dung và mở các chuyên trang, chuyên mục trên báo, sóng 

phát thanh - truyền hình chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai và các thành tựu phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của 

tỉnh Lào Cai. 

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên báo, đài các địa 

phương; tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; đưa tin hoạt động 
thăm và chúc Tết các gia đình chính sách, các đơn vị, địa phương của các đồng 

chí lãnh đạo Tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

- Đài Phát thanh - Truyền hình: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện (sân khấu, 
maket...) để tổ chức ghi hình và phát sóng chương trình nghệ thuật “Chào xuân 

mới 2022”, chúc Tết của lãnh đạo tỉnh nhân dịp năm mới Nhâm Dần năm 2022.  

15. Công ty Điện lực Lào Cai: Xây dựng phương án đảm bảo nguồn điện 

cung cấp đủ cho các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và nhu cầu sử dụng 

điện sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần năm 2022. 

16. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh: 

- Chịu trách nhiệm chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường, đảm bảo 

xanh - sạch - đẹp phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ.  

- Phối hợp với UBND thành phố Lào Cai chuẩn bị chợ hoa, cây cảnh phục 
vụ “Hội chợ hoa, cây cảnh đón xuân Nhâm Dần, năm 2022”.  

- Tăng cường thực hiện thu dọn vệ sinh trên địa bàn thành phố trong dịp 

trước, trong và sau Tết và tại Lễ hội Đền Thượng 2022. 

17. Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai, Hiệp hội Du lịch thị xã Sa Pa:  

Vận động các thành viên của Hiệp hội nâng cao chất lượng đón tiếp, phục 

vụ khách du lịch đến với Lào Cai trong dịp Tết Nhâm Dần, năm 2022; không để 
xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá đối với du khách. Thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch Covid - 19 theo quy định. 

18. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trên 

địa bàn, 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, không tổ chức 

các hoạt động tập trung đông người. Chịu trách nhiệm và bảo đảm thực hiện 
nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch Covid - 19, xử lý nghiêm 

những tổ chức, cá nhân vi phạm; chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch 
Covid - 19 để điều chỉnh tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trên 

địa bàn cho phù hợp. 
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- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện 
nghiêm Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 19/8/2018 của Chính phủ quy định 
về quản lý và tổ chức lễ hội.  

- Tổ chức chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với 

cách mạng, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Chỉ đạo các hộ gia 
đình treo cờ Tổ quốc trong dịp lễ, Tết; tổ chức tốt việc tuyên truyền phòng 

chống các tệ nạn xã hội như cờ bạc, uống rượu say gây mất trật tự công cộng, 
trộm cắp, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên 

đán; tổ chức Lễ giao nhận quân tiễn tân binh của địa phương nhập ngũ, đảm bảo 
trang trọng. 

- Chỉ đạo các xã, phường, các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong dịp lễ, 
Tết; trang trí khánh tiết đường phố, dọn dẹp vệ sinh tại khu vực dân cư, tạo 

không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. 

- Tổ chức Lễ giao nhận quân tiễn tân binh của địa phương nhập ngũ, đảm 

bảo trang trọng và có ý nghĩa động viên, giáo dục. 

- UBND thành phố Lào Cai: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn 
vị liên quan tổ chức tốt buổi Lễ Đền Thượng Xuân Nhâm Dần năm 2022; chuẩn 

bị các điều kiện để dâng hương Đền Thượng đêm giao thừa; chỉ đạo tổ chức tốt 
Hội chợ hoa, cây cảnh Xuân Nhâm Dần năm 2022, xây dựng phương án bố trí 

các gian hàng; điều tiết giao thông, bố trí nơi gửi phương tiện nhằm tránh ùn tắc 
giao thông. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; đề nghị Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội phối 
hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- TT Đoàn Đại biểu Quốc hội; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT - XH tỉnh; 
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
- Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; 
- Công ty Điện lực Lào Cai; 
- Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh; 
- Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch Sa Pa; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, QTTV, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Giàng Thị Dung 
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