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UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 161 /KH-UBND

Vĩnh Tường, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức một số hoạt động trước, trong và
sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác của Huyện ủy, UBND huyện; để
chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức một số sự kiện trước, trong và sau Tết Nguyên
đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, đúng quy định về
phòng chống dịch Covid-19, UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện,
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm khơi
dậy niềm tự hào dân tộc, tôn vinh và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa;
tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân trong huyện về những thành tích, kết quả
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc
phòng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; động viên cán bộ, quân và
dân trong huyện tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện quyết tâm phấn đấu hoàn
thành kế hoạch năm 2022 ở mức cao nhất ngay từ những tháng, quý đầu năm.
- Cổ vũ, động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ
trang, các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện lần thứ XXVI và Chủ đề năm 2022 của huyện. Phát động phong trào thi
đua yêu nước, phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh; tích cực tháo
gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội,
giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
2. Yêu cầu:
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022;
Các hoạt động phải đảm bảo chất lượng, trang trọng, ấn tượng, phong phú về nội
dung và hình thức thể hiện, mang đậm bản sắc quê hương Vĩnh Tường.
- Các hoạt động đón Tết phải đảm bảo tuân thủ và thực hiện đầy đủ các
quy định, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy về công tác
phòng chống dịch bệnh Covid -19.
- Từng hoạt động phải xây dựng kịch bản, chương trình, kế hoạch cụ thể,
xác định thời gian, địa điểm, kinh phí thực hiện, cơ quan chủ trì tổ chức thực
hiện, đối tượng tham gia; khuyến khích tổ chức các hoạt động theo phương thức
xã hội hóa.
- Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống
cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cảnh quan; đảm bảo cung cấp
điện, nước ổn định, thông tin liên lạc thông suốt.
- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động đón Tết đảm
bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung
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ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện tạo không
khí phấn khởi trong Nhân dân.
II. CÁC NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
S
TT

Nội dung thực hiện

1

Kế hoạch thăm hỏi, tặng
quà Tết cho các đối
tượng chính sách, người
có công trên địa bàn
huyện
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Chương trình Cúng tất
niên tại Đền Liệt sỹ
huyện

Lễ Dâng hương Đền
Liệt sỹ huyện và Nghĩa
trang TT Vĩnh Tường

động đêm

Lãnh đạo UBND chỉ đạo;
Cơ quan chủ trì;
Địa điểm
Cơ quan phối hợp
- Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Chí
Thái chỉ đạo.
Một số hộ
- Phòng Lao động-TB&XH chủ trì.
gia đình, cá
- Các cơ quan phối hợp: UBMTTQ nhân trên địa
Việt Nam huyện, các Hội đoàn thể,
bàn huyện
các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Chí
Thái chỉ đạo.
Đền Liệt sỹ
- Phòng VH&TT huyện chủ trì.
huyện.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng
HĐND&UBND, Trung tâm VHTT-TT.
- Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Chí
Đền Liệt sỹ
Thái chỉ đạo.
huyện,
- Phòng Lao động - TB&XH huyện
Nghĩa trang
chủ trì.
Liệt sỹ TT
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng
Vĩnh Tường.
HĐND&UBND, VH&TT, Trung
tâm VH-TT-TT, Ban CHQS.
- PCT Hoàng Tuấn Tam chỉ đạo.
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng
HĐND&UBND (tham mưu lãnh
đạo huyện thăm, tặng quà, động
các cơ quan,
viên cán bộ, chiến sỹ, y Bác sỹ trực
đơn vị liên
tại Công an huyện, Ban CHQS,
quan
Phòng Cảnh sát PCCC, Điện lực
Vĩnh Tường, TT Y tế; các cơ sở
cách ly tập trung, điều trị bệnh
nhân Covid-19).

Thời gian
thực hiện
Từ ngày
17/01 đến
26/01/2022
Sáng
25/01/2022
(Tức ngày 23
tháng Chạp
năm Tân
Sửu).
Sáng ngày
28/01/2022
(Tức ngày
26 tháng
Chạp năm
Tân Sửu).

Đêm
31/01/2022
(tức đêm 29
tháng Chạp
năm Tân
Sửu).
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Các hoạt
Giao thừa
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Tổ chức giải thể thao
đầu xuân của huyện:
Môn Bóng chuyền hơi
nam, nữ; môn Kéo co
nam nữ; tennis.

- Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Chí
Thái chỉ đạo.
- Trung tâm VH- TT-TT chủ trì.
- Cơ quan phối hợp: Phòng
VH&TT, Giáo dục, Công an, Trung
tâm Y tế, UBND các xã, thị trấn.

Trung tâm
VH-TT-TT
huyện.
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Tổ chức đoàn tham gia
Giải Bóng chuyền hơi
và Kéo co của tỉnh
mừng Đảng, mừng
Xuân Nhân Dần 2022

- Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Chí
Thái chỉ đạo.
- Trung tâm VH-TT-TT chủ trì.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn
hoá, Giáo dục, UBND các xã, thị
trấn có lực lượng tham gia.

Từ ngày15
đến
Nhà thi đấu
18/2/2022
tỉnh Vĩnh
(tức ngày 15
Phúc.
đến 18 tháng
Giêng năm
Nhâm Dần).

Từ 11/2 đến
13/2/2022
(tức mùng
11,12,13
tháng Giêng
năm Nhâm
Dần).

Ghi
chú
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Lễ phát động phong trào
“Tết trồng cây đời đời
nhớ ơn Bác Hồ” Xuân
Nhâm Dần 2022.
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Tổ chức Lễ giao nhận
quân năm 2022

9
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Tổ chức thành lập đoàn
tham gia Hội thi Dân ca,
Dân vũ, các CLB tỉnh
Vĩnh Phúc năm 2022
theo Kế hoạch của Sở
Văn hoá, Thể thao và
Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc
Tổ chức tuyên truyền
chào mừng 25 năm tái
lập tỉnh Vĩnh Phúc,
mừng Đảng, mừng xuân
mới Nhâm Dần 2022,
92 năm ngày thành lập
Đảng
(03/2/193003/2/2022)

- Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Chí
Thái chỉ đạo.
TTVH thể
- Phòng NN & PTNT chủ trì.
Sáng ngày
thao xã Việt
- Các cơ quan phối hợp: Trung tâm
16/02/2022
Xuân
VH-TT-TT, VP HĐND&UBND,
UBND xã Việt Xuân.
- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch
HĐNV QS huyện chỉ đạo.
Ban QHQS
Ngày
- Ban CHQS huện chủ trì.
huyện
18/2/2022
- Các cơ quan phối hợp: Công an,
VP, Trung tâm VH, TT Y tế...
- Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Chí
Thái chỉ đạo.
Hội thi tổ
- TT VH-TT-TT chủ trì tuyển chọn
chức tại
các CLB tham gia hội thi.
Từ 21 đến
Bảo tàng tỉnh
- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn
23/2/2022
Vĩnh Phúc
hoá, Phòng Giáo dục, Hội phụ nữ,
Đoàn Thanh niên, UBND các xã,
thị trấn.
Tuyên
truyền, cổ
Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Chí
động trực
Thái chỉ đạo.
Liên tục
quan. Qua hệ
Cơ quan chủ trì: Phòng VH, Trung
trước, trong
thống truyền
tâm VH-TT-TT, các cơ quan,
và sau tết
thanh; Cổng
UBND các xã phối hợp thực hiện
Thông tinGTĐT huyện

III. Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện:
1. Các cơ quan chủ trì: Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện nội dung chương trình đảm
bảo chất lượng, thời gian theo yêu cầu.
2. Phòng Văn hóa & TT:
- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện trang trí, tuyên truyền, thông
tin cổ động tại khu vực trung tâm huyện, xã, thị trấn (thông báo treo cờ Tổ quốc
trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại trụ sở các cơ quan,
đơn vị, các tuyến phố trung tâm và các hộ gia đình).
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm cung cấp các dịch vụ
viễn thông, Internet phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của các tổ chức, doanh
nghiệp và người dân trong dịp Tết.
- Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động liên quan hoạt động văn
hóa đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền
thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
3. Trung tâm VH-TT-TT:
- Tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan; tăng cường thời lượng tin,
bài, phóng sự thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về các hoạt động mừng
Đảng, mừng xuân, không khí vui xuân, đón Tết của nhân dân; công tác bảo đảm
trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ; tình hình dịch bệnh Covid-19; diễn biến thời
tiết, cảnh báo thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống Nhân dân góp phần tạo
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không khí phấn khởi đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm.
- Vệ sinh, chỉnh trang cơ sở hạ tầng Trung tâm VH-TT-TT huyện đảm bảo
khang trang, sạch đẹp phục vụ các hoạt động dịp tết Nguyên đán 2022.
4. Phòng Lao động – TB&XH: Rà soát, nắm tình hình đời sống của các
đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tham mưu quan tâm, chăm lo,
kịp thời hỗ trợ phù hợp, tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công
khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính
sách, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều được nhận quà trước Tết.
5. Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp: Tăng tần suất vệ sinh một số
tuyến đường trục huyện. Duy trì điện thắp sáng trên các tuyến đường, đặc biệt
trong dịp diễn ra các chương trình, sự kiện.
6. Văn phòng HĐND&UBND: Tiếp tục nắm tình hình tham mưu UBND
huyện chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đại
dịch Covid-19 trong các chương trình, sự kiện.
7. Phòng Tài chính & Kế hoạch huyện: Đề xuất kinh phí cho các chương
trình sự kiện trước, trong và sau Tết đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.
8. Công an huyện:
- Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục
vụ tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của huyện; triển
khai các phương án phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chào đón năm
mới trên địa bàn huyện.
- Tiếp tục nắm, thực hiện các phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong
tình hình mới theo nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý cư trú của
công dân và người nước ngoài.
9. Ban CHQS huyện:
- Làm tốt công tác giữ gìn an ninh quốc phòng trước, trong và sau Tết
Nguyên đán; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động, sẵn
sàng đối phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.
- Tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ giao nhận quân đảm bảo
trang trọng, nhanh gọn, an toàn phòng dịch.
10. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn:
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan; quán triệt
và triển khai thực hiện nghiêm túc Chị thị số 11-CT/TW ngày 8/12/2021 của Ban
Bí thư TW Đảng; Văn bản số 1021-CV/TU ngày 22/12/2021; Chỉ thị số 21/CTUBND, ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh; Văn bản số 710-CV/HU ngày
27/12/2021 của Huyện ủy về tăng cường các biện pháp bảo đảm hoạt động vui
tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022...; khuyến khích XHH các hoạt động văn hóa thể thao, vui xuân, ngày truyền
thống đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, an toàn tuyệt đối về ANTT.
- Kiểm tra, rà soát phát động phong trào đoàn kết, tương thân tương ái,
huy động các nguồn lực xã hội quan tâm đặc biệt đến các đối tượng chính sách,
người già, trẻ nhỏ; các gia đình Liệt sỹ, Người có công, các chức sắc, tôn giáo
tiêu biểu...
- Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân vệ sinh môi trường khu dân cư,
đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, tạo cảnh quan nông thôn, sạch đẹp.

5
11. Các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Kiểm tra, rà soát thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số
11/CT-UBND ngày 27/12/2021 về tăng cường các biện pháp đảm bảo hoạt động
vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm
Dần 2022.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị xây
dựng kế hoạch, phối hợp triển khai các nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình
của huyện đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực, tiết kiệm và an toàn.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức một số sự kiện trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Hoàng Tuấn Tam

