
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NINH THỌ 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:  05 /KH-UBND             Ninh Thọ, ngày 19 tháng 01 năm 2021 

  

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao  

“Mừng Đảng – Mừng Xuân” Nhâm Dần năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 5572/KH - UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 

thao “Mừng Đảng – Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022”, 

Ủy ban nhân dân xã Ninh Thọ xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao “Mừng Đảng – Mừng Xuân Nhâm Dần năm 

2022” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

  1. Mục đích 

  - Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung tuyên truyền, 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh 

thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho toàn thể nhân dân vui Xuân, đón tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

  - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về vui Xuân lành mạnh, tiết kiệm. Việc tổ 

chức các hoạt động phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết góp phần nâng cao 

nhận thức, lòng tin, niềm tự hào của cán bộ và nhân dân về Đảng Cộng sản Việt 

Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua các hoạt động nhằm động viên toàn 

Đảng, toàn quân và toàn dân thị xã nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

  - Kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao với chỉnh trang cảnh 

quan các tuyến đường và trụ sở cơ quan sạch đẹp, tạo khí thế mới truyền cảm 

hứng cho nhân dân phấn khởi đón xuân, hăng hái lao động, sản xuất, phục hồi 

phát triển kinh tế - xã hội. 

  2. Yêu cầu 

 - Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của 

Ban phòng, chống dịch thị xã và tỉnh.  

  - Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo tiết kiệm, lành mạnh và an toàn; 

các hoạt động phải phong phú, đa dạng về nội dung, hấp dẫn về hình thức; phản 

ánh được những giá trị đặc trưng về văn hóa, đời sống của Ninh Hòa.  

  II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 



 

  1. Thời gian thực hiện: trọng tâm từ ngày 24/01/2022 đến ngày 

08/02/2022 (tức 22 tháng Chạp đến ngày mùng 08 Tết). 

  2. Địa điểm thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Ninh Thọ 

  III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

  1. Công tác tuyên truyền 

  - Nội dung tuyên truyền: Mừng Đảng – Mừng Xuân Nhâm Dần năm 

2022, Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -

03/02/2022), 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 – 

24/02/2022). 

  - Thực hiện công tác tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường trung 

tâm xã và tại trụ sở cơ quan: Từ ngày 18/01/2022 đến ngày 10/02/2022 (tức 

ngày 16 tháng Chạp năm Tân Sửu đến Mùng 10 Tết Nhâm Dần). 

  2. Hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao 

  2.1. Phương án 1:  Trong điều kiện tình hình dịch bệnh được kiểm soát. 

  - Tổ chức Lễ Chào cờ đầu năm tại UBND xã và viếng nhà bia tưởng niệm 

liệt sĩ vào ngày 01/02/2022 (tức mùng 01 Tết Nguyên đán). 

- Tổ chức hội thao Công đoàn xã đầu năm tại UBND xã vào ngày 

07/02/2022 ( tức mùng 07 Tết Nguyên đán). 

- Tổ chức Hội thao Mừng Đảng – Mừng Xuân cho các thôn tại UBND xã 

vào ngày 12/02/2022 ( tức 12 Tết Nguyên đán).  

2.1. Phương án 2: Tình hình dịch bệnh căng thẳng 

  - Tổ chức Lễ Chào cờ đầu năm tại UBND thị xã và viếng nhà tưởng niệm 

Bác Hồ vào ngày 01/02/2022 (tức mùng 01 Tết Nguyên đán). 

- Tổ chức hội thao Công đoàn xã đầu năm tại UBND xã vào ngày 

07/02/2022 ( tức mùng 07 Tết Nguyên đán). 

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Văn hóa và Thông tin                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 - Tổ chức hội thao Công đoàn xã đầu năm tại UBND xã vào ngày 

07/02/2022 ( tức mùng 07 Tết Nguyên đán). 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên và các ban, ngành liên quan tham mưu 

UBND xã xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội thao Mừng Đảng – Mừng 

Xuân cho các thôn tại UBND xã vào ngày 12/02/2022 ( tức 12 Tết Nguyên đán).  

   - Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ chào 

cờ đầu năm tại UBND xã và viếng nhà bia tưởng niệm. 



 

 - Tiếp âm lời chúc tết của Chủ tịch Nước, UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND 

thị xã Ninh Hòa và thực hiện chương trình phát thanh đón giao thừa Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022. 

  - Hướng dẫn Đài Truyền thanh xã tăng thời lượng tuyên truyền cho các 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao Mừng Đảng – Mừng Xuân Nhâm Dần 

năm 2022 trên địa bàn xã. 

2. Tài chính- Kế hoạch: 

- Trên cơ sở dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng 

Xuân Nhâm Dần năm 2022 của ngành Văn hóa - Thông tin thực hiện thẩm định 

dự toán và tham mưu UBND xã phân bổ kinh phí triển khai thực hiện theo quy 

định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao “Mừng Đảng – Mừng Xuân” Nhâm Dần năm 2022 của UBND xã Ninh 

Thọ./. 
 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã; 

- TT.Đảng ủy;  

- TT. HĐND xã; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Khánh Đăng 
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