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KẾ HOẠCH  
 Khung tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân hàng năm 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
                            

 

Để chủ động triển khai các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân hàng năm 
trên địa bàn tỉnh bảo đảm thống nhất, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, UBND tỉnh 
xây dựng kế hoạch khung tổ chức các hoạt động như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo không khí vui tươi phấn khởi mừng Đảng - mừng Xuân và cổ vũ, 
động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, người 
lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 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 tỉnh.   

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.   

 II. NỘI DUNG 

1. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc tết, dâng hương, dâng hoa 

1.1. Thăm hỏi, tặng quà, chúc tết 

- Thời gian: Tháng Chạp (âm lịch). 

- Nội dung: 

+ Tặng quà cho các đối tượng chính sách là người có công với cách mạng; 

 + Tặng quà cho đối tượng là hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt; hộ 
gia đình thoát nghèo tiêu biểu; đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; người 
khuyết tật đặc biệt nặng; 

 + Tổ chức thăm và chúc tết một số cơ quan, đơn vị hoạt động có tính chất 
đặc thù, các đơn vị lực lượng vũ trang; một số gia đình chính sách có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Tổ chức dâng hương, dâng hoa 
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- Địa điểm: Tại khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghĩa trang 
liệt sĩ thành phố Lạng Sơn và Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

- Thời gian: Trước ngày 28 tháng Chạp (âm lịch).  

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Tổ chức Hội chợ Hoa Xuân Xứ Lạng 

- Thời gian: Từ ngày 24 đến ngày 30 tháng Chạp (âm lịch). 

- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ thương mại thành phố Lạng Sơn. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND thành phố Lạng Sơn.  

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng, phát động đầu Xuân 

3.1. Lễ phát động “Tết vì người nghèo” 

- Thời gian: Trước ngày 30/11 (âm lịch). 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Chữ thập đỏ tỉnh.  

3.2. Tổ chức “Tết sum vầy” cho công nhân, viên chức, người lao động 
có hoàn cảnh khó khăn 

- Thời gian: Trước ngày 15 tháng Chạp (âm lịch).  

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Liên đoàn Lao động tỉnh. 

3.3. Lễ phát động “Tết trồng cây” 

- Thời gian: Trước ngày 15 tháng Giêng (âm lịch) của năm sau. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Tổ chức các hoạt động gặp mặt đầu Xuân 

           4.1. Gặp mặt cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh, lão thành cách mạng, 
cán bộ cao cấp  

- Thời gian: Trước ngày 15 tháng Chạp (âm lịch). 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy. 

4.2. Gặp mặt đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức 

- Thời gian: Trước ngày 22 tháng Chạp (âm lịch). 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Văn học 
nghệ thuật tỉnh.  

4.3. Gặp mặt các cơ quan báo chí 

- Thời gian: Trước ngày 25 tháng Chạp (âm lịch). 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông. 

4.4. Gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân 

- Thời gian: Trước ngày 25 tháng Giêng (âm lịch) của năm sau. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng - 
mừng Xuân cấp tỉnh  

5.1. Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng  

- Thời gian: Từ ngày 25 tháng Chạp (âm lịch) năm trước đến ngày 15 
tháng Giêng (âm lịch) năm sau.  

- Địa điểm: Công viên Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn hoặc địa điểm là 
Khu danh lam thắng cảnh, khu vực công cộng khác phù hợp. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

5.2. Hội Báo Xuân  

- Thời gian: Từ ngày 25 tháng Chạp (âm lịch) năm trước đến ngày 10 
tháng Giêng (âm lịch) năm sau.  

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Nhà báo tỉnh.  

5.3. Ngày Thơ Nguyên Tiêu 

- Thời gian: Trước ngày 15 tháng Giêng (âm lịch) của năm sau.  

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.                                            

5.4. Khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng 

- Nội dung: Tổ chức khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng gắn với 01 Lễ hội 
tiêu biểu của các huyện, thành phố; 

- Thời gian: Trước ngày 15 tháng Giêng (âm lịch) của năm sau. 

- Địa điểm: Luân phiên các huyện, thành phố. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND 
cấp huyện nơi có lễ hội tiêu biểu. 

5.5. Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Thời gian: Từ ngày 21 tháng Giêng đến ngày 27 tháng Giêng (âm lịch) 
của năm sau. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

6. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng - mừng Xuân 
cấp huyện 

6.1. Chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng chào đón giao thừa 

- Thời gian: Trước ngày 30 tháng Chạp (âm lịch).  

- Địa điểm: Trung tâm các huyện, thành phố Lạng Sơn.  

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thành phố.   

6.2. Bắn pháo hoa tầm thấp chào đón giao thừa Tết Nguyên đán 

- Thời gian: 0h00 Ngày 01 tháng Giêng (âm lịch). 

- Cơ quan thực hiện bắn pháo hoa: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
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- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

(Nội dung này không bắt buộc, tùy thuộc điều kiện từng địa phương). 

Ngoài các hoạt động trên, tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện cụ 
thể của địa phương, UBND các huyện, thành phố có thể tổ chức một số hoạt 
động khác bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

6.3. Tham gia, hưởng ứng các hoạt động Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng; 
Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. 

6.4. Lựa chọn 01 Lễ hội tiêu biểu để chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch với quy mô cấp huyện, thành phố.  

Trên đây là Kế hoạch khung các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân 
hàng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tùy theo nhiệm vụ chính trị, yêu cầu tổ 
chức các hoạt động theo sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, UBND tỉnh sẽ bổ sung các hoạt động cho phù hợp, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị liên quan và UBND các 
huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo chức năng, 
nhiệm vụ được phân công bảo đảm đúng tiến độ, thời gian, đồng thời chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra.   

 Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng 
hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

  

 
Nơi nhận:                                                         
- TT. Tỉnh ủy;           (B/C) 
- TT. HĐND tỉnh; 
-  Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
-  Văn phòng Tỉnh uỷ; 
-  Các Ban đảng Tỉnh ủy;                                         
-  Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tỉnh;  
-  UBND các huyện, thành phố;       
-  Đài PTTH, Báo Lạng Sơn, Cổng TTĐT tỉnh; 
-  C, PVP, các phòng CM, TH-CB;  
-  Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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