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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng  

kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư  năm 2023, Chào 

mừng kỷ niệm 220 năm danh xưng Yên Khánh ( 1803 – 2023 ) 

 Chào mừngkỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống 

nhất đất nước(30/4/1975 – 30/4/2023  và ngày Quốc tế lao động 1/5. 

Chào mừng Lễ công bố xã Khánh Công đạt chuẩn NTM Nâng cao năm 2022 
 

 Thực hiện kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND huyện. Sự 

chỉ đạo của BTV Đảng ủy. UBND xã Khánh Công xây dựng kế hoạch tổ chức các 

hoạt động chào mừng kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt. Lễ hội Hoa Lư 

năm 2023, kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4/1975 – 30/4/2023) và ngày Quốc tế lao động 1/5. Kỷ niệm 59 năm giải 

phóng Điện biên phủ (7/5/1954-7/5/2023), Chào mừng Lễ công bố xã Khánh 

Công đạt chuẩn NTM Nâng cao năm 2022. 

I. Mục đích, yêu cầu. 

 - Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tạo khí thế vui tươi, 

phấn khởi từ trung tâm xã đến cơ sở xóm, cổ vũ động viên cán bộ và nhân dân 

tích cực lao động, sản xuất, công tác và học tập, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 

1055 Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2023, kỷ niệm 48 năm ngày 

giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và ngày Quốc 

tế lao động 1/5. Chào mừng Lễ Công bố xã Khánh Công đạt chuẩn NTM Nâng 

cao năm 2023. 

 - Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải đảm bảo nội dung thiết thực, cụ 

thể, hiệu quả, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, 

dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng từ xã đến xóm. Thu hút được đông đảo quần 

chúng và nhân dân tham gia, 

II. Nội dung tổ chức các hoạt động. 

A. Tại khu trung tâm xã. 

 1. Về tuyên truyền trực quan. 

 - Tổ chức kẻ vẽ Panô, chăng treo khẩu hiệu, băng dôn qua đường, cờ dây, cờ 

hồng kỳ, cờ Đảng, cờ tổ quốc, tạo không khí rực rỡ và có sức tuyên truyền sâu rộng, 

những thành tựu kinh tế, xã hội của Đảng bộ và nhân dân xã nhà trong những năm 

qua, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới. 

 2. Tuyên truyền trên đài truyền thanh xã. 

 Thường xuyên mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường viết tin bài tuyên 

truyền về Nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư năm 2023. Tuyên truyền kỷ 

niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và ngày 

Quốc tế lao động 1/5.tuyên truyền kết quả phong trào xây dựng  xã đạt chuẩn 

NTM Nâng cao năm 2022. 



 Thời gian tuyên truyền cao điểm từ ngày 25/3/2023 – 15/5/2023. 

 3. Về văn nghệ. 

 - Tổ chức đêm giao lưu văn hoá, văn nghệ tại nhà văn hoá xã vào 19 giờ 

ngày 01/4/2023, mỗi xóm chọn 01 tiết mục như: múa, hát chèo, hát dân ca, Đơn 

ca, Song ca, Tốp ca với chủ đề  ca ngợi Đảng ,Bác, ca ngợi quê hương Đất nước 

thời gian biểu diễn không quá 08 phút ( Yêu cầu các xóm gửu danh sách đăng ký 

tiết mục văn nghệ về tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết qua Đ/C Đỗ Xuân Công 

Phó trưởng tiểu ban trước ngày 24/3/2023, nếu quá thời gian trên Tiểu ban tuyên 

truyền không chấp nhận. 

 4. Về hoạt động thể thao. 

 Tổ chức giao lưu các môn thể thao tại địa điểm nhà văn hoá các xóm và 

khu trung tâm xã trong dịp lễ kỷ niệm. 

 5. Dự kiến tổ chức đặt vòng hoa và dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ 

vào hồi 14 giờ ngày 01/4/2023. 

B. Tổ chức các hoạt động tại các cơ quan, trường học, đơn vị xóm 

trong địa bàn xã. 

 - Phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã tổ chức dọn vệ 

sinh đường làng ngõ xóm và trong từng gia đình.thời gian toàn xã ra quân đồng 

loạt vào 7 giờ sáng ngày 26/3/2023 ( Chủ nhật ) Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn 

mới xã thành lập đoàn đi kiểm tra. 

- Các cơ quan, trường học, các xóm tổ chức kẻ vẽ chăng treo băng dôn, khẩu 

hiệu ở khu trung tâm,  nhà văn hoá xóm và trên các trục đường chính ở các xóm, 

dựng cổng chào, treo cờ Đảng, cờ tổ quốc, cờ phướn, cờ hồng kỳ tại các nhà văn hoá 

xóm và các cơ quan, trường học. Phát động toàn dân treo cờ Đảng, cờ tổ quốc tại gia 

đình ( Riêng  xóm 1, xóm 2, xóm 9, xóm 8, Trạm y tế, Trường Mầm non, Trường 

Trung học cơ sở, Trường Tiểu học có tuyến  đường trục xã đi qua. Tổ chức cắm cờ 

hồng kỳ phía mé sông thẳng địa phận xóm, hoặc cơ quan đơn vị mình. 

Thời gian treo cờ và tổ chức các hoạt động từ ngày 26/3/2023 đến ngày 15/5/2023 

 (Yêu cầu: Tại trung tâm các xóm, các cơ quan, trường học phải có từ 1 đến 

2 băng dôn, khẩu hiệu để tuyên truyền). 

III. Tổ chức thực hiện. 

 1. Tiểu ban tuyền truyền khánh tiết tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây 

dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tại trung tâm xã, Phân công các thành viên phụ 

trách các nội dung công việc, phụ trách các xóm  hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các 

xóm, các cơ quan, trường học trong toàn xã thực hiện tốt các nội dung trên. 

  +Tiểu ban tuyên truyền phân công các thành viên phụ trách các xóm; 

  - Đ/C Phạm Văn Thành, Bí thư đoàn TNCSHCM xã, Phụ trách xóm 1, xóm 

2, xóm 9, xóm 15. 

  -Đ/C Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch hội LHPN xã, Phụ trách xóm 12, 

xóm 13, xóm 14. 

  -Đ/C Đỗ Văn giới,Chủ tịch Hội CCB xã, Phụ trách xóm 4, xóm 5, xóm 6 

-Đ/C Đỗ Gia Hiểu, Chủ tịch Hội ND xã. Phụ trách xóm 3, xóm 7, xóm 8 

  - Đ/C Phạm Thanh Yêm, PCT hội Nông dân , Phụ trách xóm 10, xóm 11. 

  2. Đề nghị các Hội đoàn thể: Hội LHPN, Hội CCB, Hội Nông dân, Đoàn 

thanh niên CSHCM xã thông báo cho các chi hội trưởng ở xóm huy động Đoàn 



viên, Hội viên cùng với Ban CTMT các xóm ra quân tổng VSMT, Các tuyến  

đường hoa, đường cây, tuyến sông tự quản. 

  3. Yêu cầu các ông bà Trưởng ban công tác mặt trận, các ông bà Trưởng 

xóm, bí thư chi bộ, hiệu trưởng các nhà trường xây dựng kế hoạch tham mưu báo 

cáo với chi uỷ, chi bộ tổ chức tốt các hoạt động tại đơn vị mình. 

 4. Các nhà trường tổ chức quán triệt cho giáo viên, học sinh tham gia dọn vệ 

sinh khu vực nhà trường ( Trường THCS Khánh Công tổ chức cho học sinh dọn vệ 

sinh tuyến đường trục từ cống ông Trình xóm 9 đến  cống bà Cự xóm 8. Phát động 

giáo viên và học sinh thi đua lập thành tích để chào mừng lễ kỷ niệm, sau kì nghỉ lễ 

phải đảm bảo ổn định việc giảng dạy, học tập theo kế hoạch của ngành. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào kỷ niệm 1055 Nhà nước 

Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2023, Chào mừng kỷ niệm 220 năm danh 

xưng Yên Khánh ( 1803-2023 ) kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và ngày Quốc tế lao động 1/5. Kỷ 

niệm 59 năm giải phóng Điện biên phủ (7/5/1954-7/5/2023 ), Chào mừng Lễ công 

bố xã Khánh Công đạt chuẩn NTM Nâng cao năm 2022. UBND xã yêu cầu các 

cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các ông (bà) Trưởng ban công tác mặt trận, các 

ông(bà) Trưởng xóm trong toàn xã nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực 

hiện có gì vướng mắc thường xuyên phản ảnh, báo cáo kết quả về UBND xã. 

(QuaTiểu ban tuyên truyền ) để tổng hợp báo cáo về UBND huyện và Ban 

Thường vụ Đảng ủy. 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện YK ;            

- Thường trực Đảng uỷ- HĐND;                                                                                         

- Lãnh đạo UBND xã;  

- Các cơ quan, đoàn thể; 

- Ban CTMT các xóm; 

- Lưu VP. 

                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                      CHỦ TỊCH 

 

 

 
                            Phạm Văn Trọng              
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