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ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHI LĂNG 

 
Số: 233/KH-UBND                                                                                                                                                                                                        

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Chi Lăng, ngày 24  tháng 12 năm 2018 

 

 
KẾ HOẠCH 

 Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 
                           

 

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 15/11/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về khung tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng 
Xuân hàng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt 
động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với nội dung cụ thể như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo không khí vui tươi phấn khởi mừng Đảng - mừng Xuân và cổ vũ, 
động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ 
trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Chi Lăng ra 
sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn huyện.   

2. Thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đối 
với các gia đình chính sách, gia đình nghèo, công nhân, viên chức, người lao 
động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón tết vui tươi, phấn khởi. 

3. Các hoạt động sự kiện được chọn lọc tổ chức, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, 
giàu bản sắc văn hóa truyền thống kết hợp yếu tố văn minh, hiện đại. Bảo đảm 
an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.   

B. NỘI DUNG 

I. CÁC HOẠT ĐỘNG THĂM, TẶNG QUÀ VÀ CHÚC TẾT CỦA LÃNH 
ĐẠO HUYỆN  

1. Đối tượng: Các đơn vị, tập thể làm nhiệm vụ trong dịp Tết; đối tượng 
chính sách, người có công; các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt của huyện đã 
nghỉ hưu; đối tượng chính sách và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đối 
tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. 

2. Chương trình thăm, chúc tết: Có chương trình chi tiết riêng. 

3. Cơ quan chủ trì thực hiện:  Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội -  
Dân tộc huyện. 

II. TỔ CHỨC VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ HUYỆN 

1. Thời gian: Dự kiến ngày 30/01/2019 (tức ngày 26 tháng Chạp năm 
Mậu Tuất). 
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2. Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ huyện Chi Lăng. 

3. Chương trình: Có chương trình riêng. 

4. Cơ quan thực hiện 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc.  

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao 
và Truyền thông, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và các đơn vị liên quan. 

III. THÀNH LẬP ĐOÀN CÔNG TÁC KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC 
HIỆN NHIỆM VỤ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN  

1. Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ ngày 05/02/2019 (tức ngày 30 tháng 
Chạp năm Mậu Tuất). 

2. Địa điểm: Kiểm tra, động viên lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh 
trật tự, an toàn xã hội, UBND một số xã, thị trấn dọc tuyến quốc lộ 1A mới, các 
đơn vị thi công tuyến đường cao tốc qua địa phận huyện Chi Lăng… 

3. Thành phần: Thành lập 02 đoàn công tác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân 
huyện Chi Lăng làm trưởng đoàn và một số cơ quan phòng, ban liên quan. 

4. Cơ quan thực hiện 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi 
trường, Ban quản lý các dự án công trình xây dựng huyện. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO 

1. Công tác tuyên truyền 

- Thời gian: Từ ngày 15/01/2019 đến hết ngày 05/3/2019 (từ ngày 10 
tháng Chạp năm Mậu Tuất đến ngày 29 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

- Địa điểm: Trên địa bàn toàn huyện. 

- Nội dung tuyên truyền 

+ Tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… 
mừng Đảng, mừng Xuân, lồng ghép tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), tuyên truyền về những 
kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2018 và mục 
tiêu, nhiệm vụ năm 2019. 

+ Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những hình ảnh, thế mạnh, tiềm năng 
của huyện trong phát triển du lịch như: Hệ thống di tích lịch sử văn hóa, tín 
ngưỡng, danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống… nhằm góp phần bảo tồn, 
phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của du 
lịch trong phát triển kinh tế, xã hội của huyện. 

+ Tiếp tục tuyên truyền về sản xuất vụ Đông Xuân, công tác vệ sinh cảnh 
quan môi trường, an toàn giao thông, chống buôn lậu, gian lận thương mại, 
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phòng, chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các 
loại pháo nổ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp trước, trong và sau tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

- Hình thức tuyên truyền 

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Hệ thống loa 
phát thanh, xe thông tin lưu động, Trang thông tin điện tử của huyện.  

+ Tuyên truyền lưu động, trang trí cổ động trực quan trên các tuyến đường; 
lồng ghép biểu diễn văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa. 

+ Tuyên truyền tại các buổi họp thôn, họp cơ quan, đơn vị. 

- Treo cờ Tổ quốc chào đón năm mới 

+ Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện treo cờ 
Tổ quốc và trang trí tại trụ sở cơ quan, đơn vị. 

+ Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân treo 
cờ Tổ quốc (cờ mới) tại hộ gia đình, các Nhà văn hóa thôn, cổng làng… tạo 
không khí vui tươi, phấn khởi, trang trọng trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

+ Thời gian treo cờ Tổ quốc từ ngày 30/01/2019 đến hết ngày 
19/02/2019 (tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày 15 tháng 
Giêng năm Kỷ Hợi). 

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 
huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, phòng, ban, đơn vị sự 
nghiệp trên địa bàn huyện. 

 2. Thay mới nội dung các pa nô lớn, nhỏ, các bảng biển tuyên truyền 
trên địa bàn huyện. Chỉnh trang hệ thống đèn trang trí tại Thị trấn Đồng 
Mỏ, Thị trấn Chi Lăng 

a) Thay mới nội dung các pa nô lớn, nhỏ, các bảng biển tuyên truyền 
nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện 

- Thời gian: Từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 31/1/2019 (từ ngày 09 đến 
ngày 26 tháng Chạp năm Mậu Tuất). 

 - Địa điểm: Trên địa bàn toàn huyện. 

- Nội dung: Thay mới nội dung và lắp đặt thêm hệ thống pa nô lớn, nhỏ  
tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. 

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Ban 
An toàn giao thông (phòng Kinh tế và Hạ tầng), phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện, Trung tâm Y tế … và các cơ quan có các pa nô lớn, nhỏ, 
các bảng biển tuyên truyền khác trên địa bàn huyện.  

b) Chỉnh trang hệ thống đèn trang trí tại Thị trấn Đồng Mỏ, Thị trấn 
Chi Lăng, khu vực nhà trưng bày Chiến Thắng Chi Lăng, Lũy Ải (có kế 
hoạch chi tiết riêng) 
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- Thời gian: Bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01/2019 hoàn thành xong trước 
ngày 31/01/2019. 

 - Địa điểm: Tập trung thực hiện tại khu vực thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn 
Chi Lăng, khu vực nhà trưng bày Chiến Thắng Chi Lăng, Lũy Ải . 

- Nội dung: Trang trí hệ thống đèn trang trí, đèn Led tại các vị trí cụ thể 
như sau: 

+ Các trục đường chính vào trung tâm huyện: Trang trí hệ thống đèn trang 
trí (đèn Led) ngang qua đường.  

+ Tại hệ thống các cột đèn cao áp ngã ba vào trung tâm huyện: Trang trí 
hệ thống đèn trang trí (đèn Led) bám vào cột điện. 

+ Tại cầu Đồng Mỏ: Trang trí hệ thống đèn Led dây ngang qua cầu. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Kinh 
tế và Hạ tầng, Ban Quản lý các dự án các công trình xây dựng huyện, UBND thị 
trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng. 

3. Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, các điểm di tích tín ngưỡng 

- Thời gian: Từ ngày 15/01/2019 đến hết ngày 05/3/2019 (tức từ ngày 10 
tháng Chạp năm Mậu Tuất đến ngày 29 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

- Địa điểm: Trên địa bàn toàn huyện. 

- Nội dung: Kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ 
văn hóa, cơ sở tín ngưỡng như: Karaoke, Internet, Đền, Chùa… trên địa bàn 
huyện, ký cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong lĩnh 
vực văn hóa, tín ngưỡng. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Văn hoá và Thông tin; Đội kiểm tra Liên 
ngành Văn hóa 814. 

4. Tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng xuân Kỷ Hợi năm 2019 (Theo 
Kế hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, phòng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. 

5. Tổ chức 01 Chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng chào đón 
giao thừa Xuân Kỷ Hợi 2019 gắn với chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) 

- Thời gian: Bắt đầu từ 21h00’ ngày 04/02/2019 (tức ngày 30 tháng Chạp năm 
Mậu Tuất). 

- Địa điểm: Tại sân Nhà khách Chi Lăng. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền 
thông huyện. 
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- Đơn vị phối hợp thực hiện: phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Giáo 
dục và Đào tạo; Huyện đoàn; UBND thị trấn Đồng Mỏ; UBND xã Quang Lang 
và các cơ quan, phòng, ban liên quan. 

- Thời gian tổng duyệt chương trình: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 
01/02/2019 tại Nhà khách Chi Lăng. 

6. Tổ chức Lễ hội Điểm của huyện và các Lễ hội truyền thống  

a) Tổ chức Lễ hội Điểm: Phục dựng Lễ hội mùng 10 tháng Giêng, thị 
trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng (Có kế hoạch chi tiết riêng) 

- Tên lễ hội: Lễ hội Truyền thống mùng 10 tháng Giêng. 

- Thời gian: Ngày 14/02/2019 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

- Địa điểm: Trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ (cụ thể tại các điểm diễn ra các 
hoạt động, Sân vận động trung tâm huyện Chi Lăng). 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Ban Tổ chức phục dựng Lễ hội mùng 10 
tháng Giêng, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng năm 2019. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 
Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện, Huyện đoàn và các đơn vị liên quan. 

- Nội dung: Phục dựng Lễ hội truyền thống mùng 10 tháng Giêng thị trấn 
Đồng Mỏ, gồm hai phần (phần Lễ và phần Hội) bao gồm các nội dung cụ thể 
như sau: 

* Phần Lễ 

- Làm lễ tại Miếu Thổ công - Sơn thần, Khu Thống nhất I, thị trấn Đồng 
Mỏ, huyện Chi Lăng. 

- Làm lễ tại đền Cấm - Khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. 

- Khai mạc lễ hội truyền thống mùng 10 tháng Giêng xuân Kỷ Hợi 2019, 
thị trấn Đồng Mỏ. 

* Phần Hội 

- Hội trại Thanh niên. 

- Liên hoan hát Sli lần thứ II huyện Chi Lăng năm 2019. 

- Liên hoan các đội múa Sư tử huyện Chi Lăng năm 2019. 

- Thi các môn thể thao truyền thống. 

- Thi văn hóa ẩm thực và chấm trại. 

- Đốt lửa trại. 

b) Lễ hội truyền thống 

- Thời gian: Từ ngày 05/02/2019 đến hết ngày 05/3/2019 (từ ngày 01 đến 
hết ngày 29 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

- Địa điểm: Trên địa bàn toàn huyện. 
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- Cơ quan chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có lễ hội 
truyền thống.   

IV. TỔ CHỨC BẮN PHÁO HOA TẦM THẤP CHÀO ĐÓN GIAO THỪA 
TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019 

1. Thời gian: Bắn pháo hoa vào lúc 24 giờ 00 phút, ngày 05/02/2019 
(tức ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất). 

2. Địa điểm: Tầng 2, Hội trường UBND huyện Chi Lăng. 

3. Thời lượng bắn: 10 phút. 

4. Kinh phí thực hiện: Nguồn xã hội hóa. 

5. Thực hiện: Ban Chỉ đạo bắn pháo hoa cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện bắn pháo hoa: Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Công an huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể 
thao và Truyền thông, Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND thị trấn Đồng 
Mỏ và các đơn vị liên quan. 

V. TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY VÀ RA QUÂN TRỒNG 
CÂY, LÀM THỦY LỢI NHÂN DỊP XUÂN KỶ HỢI NĂM 2019  

1. Thời gian, Địa điểm, chương trình thực hiện: Có kế hoạch chi tiết riêng. 

2. Cơ quan tham mưu chủ trì thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

3. Cơ quan phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ 
quan liên quan. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập và phân công nhiệm vụ các 
thành viên Ban Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và Lễ hội năm 
2019; cụ thể hóa các nội dung về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch theo Kế 
hoạch của UBND huyện. 

 - Ban hành các văn bản hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền mừng 
Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi và Lễ hội năm 2019. Định hướng nội dung tuyên 
truyền cho các cơ quan, đơn vị, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 
thực hiện tuyên truyền, đưa tin phản ánh rộng rãi trên các phương tiện thông tin 
đại chúng về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi và chỉ đạo, tăng 
cường tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử huyện, các hoạt động tuyên 
truyền cổ động trực quan. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND thị trấn Đồng Mỏ 
xây dựng kế hoạch và tổ chức phục dựng thành công các nội dung phục dựng Lễ 
hội mùng 10 tháng Giêng - Lễ hội điểm năm 2019 trên cơ sở bảo tồn và phát 
huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phù hợp với các phong tục tập 
quán, bản sắc văn hóa của địa phương và theo đúng quy định của pháp luật. 
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- Chủ trì xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa 
814 tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trước, trong và 
sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với các cơ quan thực hiện có hiệu quả các hoạt động viếng 
nghĩa trang liệt sỹ, tham gia lễ hội hoa đào, trang trí đèn đường… và các nhiệm 
vụ khác được phân công. 

- Chỉ đạo Ban quản lý di tích lịch sử và danh thắng huyện Chi Lăng chuẩn 
bị các điều kiện tốt nhất như: chỉnh trang khuôn viên, bổ sung tài liệu, tư liệu 
hiện vật, rà soát chỉnh trang một số điểm di tích trong Khu di tích lịch sử Chi 
Lăng… phục vụ khách tới tham quan nghiên cứu và học tập. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

  - Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng 
nhiều hình thức và nội dung phong phú, đạt hiệu quả như: Bằng xe lưu động, cổ 
động trực quan, rà soát tháo dỡ các biển pa nô đã cũ không đảm bảo mỹ quan đô 
thị và bổ sung lắp đặt mới một số pa nô, khẩu hiệu trên đường phố, treo cờ hoa, 
cờ chuối… Chào đón xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

 - Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 
thực hiện có hiệu quả hệ thống đèn trang trí tại các trục đường, tuyến phố 
chính vào trung tâm huyện và khu vực thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng. 
Nghiên cứu, xem xét, đề xuất phương án sửa chữa bảng chữ led tại ngã ba 
cổng chào vào trung tâm huyện. 

 - Chủ trì tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch và kịch bản 
chi tiết tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 89 
năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019) và 
chào đón giao thừa Xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

 - Chủ trì tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, nội dung,  
chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tham gia Lễ hội hoa đào Xứ Lạng Xuân 
Kỷ Hợi năm 2019 theo kế hoạch của tỉnh. 

 - Phối hợp tổ chức thành công phục dựng Lễ hội truyền thống mùng 10 
tháng Giêng (lễ hội điểm của huyện), hướng dẫn, hỗ trợ các xã, thị trấn tổ 
chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào đón tết Nguyên 
đán Kỷ Hợi năm 2019. 

 - Tăng cường xây dựng các tin, bài chuyên đề tuyên truyền, phản ánh về 
các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi và Lễ hội 2019 trên địa bàn 
toàn huyện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn 
thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội; cấm buôn bán, vận chuyển, 
đốt pháo trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; các lễ 
hội xuân trên địa bàn. Đồng thời tích cực tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về các 
di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các tiềm năng du lịch của huyện. 

 - Phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động theo kế hoạch. 
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3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

 - Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 
có hiệu quả chương trình thăm, tặng quà và chúc tết của các đồng chí lãnh đạo 
huyện với các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, đối tượng chính sách, bảo trợ xã 
hội đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. 

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình viếng nghĩa trang 
liệt sỹ đảm bảo trang trọng, đúng quy định. 

 - Chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện, các cơ quan liên quan 
chuẩn bị các phần quà tặng; tiếp nhận và chuyển quà tặng của các cấp cho hộ gia 
đình nghèo, đối tượng chính sách… Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai 
công tác thăm hỏi, tặng quà Tết trên nguyên tắc tránh trùng lặp, đảm bảo công 
khai minh bạch. 

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát tổng hợp tình hình các đối 
tượng cần trợ cấp trong dịp tết, báo cáo UBND huyện để chỉ đạo thực hiện. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể 

Phối hợp chỉ đạo Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn, các tổ chức thành 
viên và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện triển khai công tác tuyên truyền, 
vận động nhân dân đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, thực hiện nếp 
sống văn minh trong Lễ hội gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Phối hợp với các cơ quan liên 
quan tổ chức các hoạt động thăm, chúc tết theo kế hoạch. 

5. Công an huyện 

- Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội; đảm bảo an toàn giao thông; chủ động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội 
phạm, đảm bảo an toàn trật tự xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán và các 
lễ hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền về phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ… 

 - Xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lực lượng cụ thể đảm bảo an toàn 
giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa điểm diễn ra các hoạt động 
mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi và Lễ hội 2019 theo Kế hoạch của huyện. Đặc 
biệt là khu vực tổ chức bắn pháo hoa và chương trình văn nghệ quần chúng vào 
đêm giao thừa đón xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Lãnh đạo huyện triển 
khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch đã đề ra. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thanh tra, kiểm tra, xử 
lý nghiêm các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong dịp Tết nguyên 
đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019, công khai trên các phương tiện thông tin 
đại chúng các tổ chức, cá nhân vi phạm. 
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- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện thành lập 02 đoàn công tác do lãnh 
đạo Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm 
vụ của các cơ quan trong dịp trước, trong và sau tết nguyên đán như: Công An 
huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Trạm kiểm soát giao thông Tùng Diễn, UBND 
một số xã dọc tuyến quốc lộ 1A mới, các đơn vị thi công tuyến đường cao tốc qua 
địa phận huyện Chi Lăng. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Chỉ đạo các đơn vị nhà trường thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn 
học sinh ký cam kết thực hiện các nội dung về: An toàn giao thông, pháo nổ… theo 
đúng quy định của cấp trên. 

- Chỉ đạo các đơn vị nhà trường tham gia các tiết mục văn nghệ trong 
chương trình chào đón giao thừa xuân Kỷ Hợi năm 2019 theo kế hoạch của 
UBND huyện. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cân đối, thẩm định, cấp kinh phí 
hỗ trợ tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân theo kế hoạch, hướng dẫn 
các đơn vị thanh quyết toán theo quy định. 

9. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tăng cường công tác quản lý điều hành và phối hợp với các cơ quan 
chức năng thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, giá cả theo quy định, 
chuẩn bị tốt các mặt hàng thiết yếu để cung ứng sớm, đầy đủ cho nhân dân với 
giá cả hợp lý, chất lượng tốt; hỗ trợ, kết nối với các doanh nghiệp đảm bảo đầy 
đủ các nguồn hàng tiêu dùng phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

- Chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4, các cơ quan liên đẩy 
mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, 
găm hàng, nâng giá tuỳ tiện, thủ đoạn gian lận đo lường, đóng gói để tăng giá 
thu lợi bất chính, nhất là các mặt hàng phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân 
trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.  

10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tham mưu cho UBND huyện chương trình tổ chức phát động Tết trồng 
cây và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao 
thông nông thôn nhân dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019, gắn với việc hưởng ứng 
phong trào trồng Đào trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức phát 
động và triển khai thực hiện theo kế hoạch bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, phòng Văn 
hóa và Thông tin thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các hoạt động 
tham gia Lễ hội Hoa đào tỉnh Lạng Sơn xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

11. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Xây dựng Kế hoạch, phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp chào đón 
giao thừa tết Nguyên đán Kỷ Hợi theo Kế hoạch của huyện đề ra. 
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- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định, chọn địa điểm, 
phương pháp và tập huấn cho các lực lượng tham gia bắn pháo hoa chào đón 
giao thừa, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại khu vực bắn pháo hoa. 

- Phối hợp với Công an huyện thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật 
tự trong thời gian diễn ra các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi và Lễ 
hội 2019 của huyện. 

- Cử chiến sĩ tiêu binh làm nhiệm vụ viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

12. Huyện đoàn Chi Lăng  

- Tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm chỉnh 
các quy định về an toàn giao thông, phòng, chống sản xuất, vận chuyển, buôn 
bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm… 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả các hoạt động 
mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

13. Trung tâm Y tế huyện 

Tăng cường công tác y tế dự phòng, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa 
bệnh, trang thiết bị, tổ chức trực 24/24 giờ tại Trung tâm Y tế huyện, Phòng 
khám đa khoa khu vực, Trạm y tế các xã, thị trấn để duy trì tốt việc khám chữa 
bệnh, sơ cứu, cấp cứu bệnh nhân kịp thời, nhất là đối với các trường hợp bị tai 
nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm. 

14. Ban quản lý di tích lịch sử và danh thắng huyện Chi Lăng 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan liên quan thực 
hiện công tác chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh danh thắng Hang Gió, một số điểm di 
tích trong khu di tích lịch sử Chi Lăng như: Lũy Ải, Ải Chi Lăng… phục vụ du 
khách tới tham quan trong dịp xuân năm mới. 

- Chủ trì thực hiện rà soát, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất như: chỉnh trang 
khuôn viên, bổ sung tài liệu, tư liệu hiện vật, công tác vệ sinh môi trường, bổ 
sung hoa, cây cảnh tại Nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng… phục vụ khách tới 
tham quan nghiên cứu và học tập. 

15. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ kế hoạch này, Ủy ban nhân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 
chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng 
Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả tùy vào điều 
kiện thực tế của địa phương; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động Lễ hội diễn ra 
trên địa bàn quản lý. Đăng ký nội dung hoạt động gửi về phòng Văn hóa và 
Thông tin huyện Chi Lăng trước ngày 20/01/2019. 

- Đối với các xã, thị trấn có tổ chức Lễ hội, yêu cầu phải báo cáo bằng văn 
bản về Phòng Văn hóa và Thông tin trước 20 ngày tổ chức Lễ hội để được 
hướng dẫn triển khai tổ chức đúng với các quy định của nhà nước trong hoạt 
động tổ chức Lễ hội. 



 11 

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, tổ chức thực hiện tiếp nhận và 
chuyển quà tặng của Chủ tịch nước, quà tặng của tỉnh cho người có công và cho 
hộ gia đình nghèo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 
quản lý. 

- Rà soát, tổng hợp tình hình thiếu đói giáp hạt, cần trợ cấp trước, trong 
và sau Tết gửi Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc để tổng hợp 
báo cáo UBND huyện. 

-  Tổ chức các hoạt động ra quân đầu xuân thiết thực, hiệu quả. 

- Thực hiện treo cờ Tổ quốc, trang trí trụ sở cơ quan, đơn vị. Tuyên 
truyền vận động hộ gia đình, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý 
treo cờ Tổ quốc từ ngày 30/01/2019 đến hết ngày 19/02/2018. (Tức từ ngày 
25 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến ngày 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), thực 
hiện nếp sống văn minh trong mùa Lễ hội. 

- Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ ngoài thực hiện các nội dung trên, 
tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện phục dựng Lễ 
hội mùng 10 tháng Giêng theo đúng các nội dung, yêu cầu của kế hoạch. Đồng 
thời vận động, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động của 
Lễ hội. 

Đề nghị các đơn vị báo cáo UBND huyện kết quả tổ chức các hoạt động 
đón Tết Nguyên đán xuân Kỷ Hợi năm 2019 (về Phòng Văn hóa và Thông tin 
huyện) chậm nhất trong ngày 15 tháng 02 năm 2019 (Tức ngày 11 tháng Giêng 
năm Kỷ Hợi). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ 
Hợi năm 2019. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây 
dựng kế hoạch chi tiết theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp triển 
khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, 
đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để  kịp thời chỉ đạo thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Sở VHTT&DL tỉnh; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể; 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VHTT (68b). 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
                           
 

Vi Quang Trung 
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