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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCĐ ngày 29/12/2020 của Ban chỉ đạo
các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 về tổ
chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021;
Thông báo số 77-TB/KLTT ngày 12/01/2021 của Thành ủy Lạng Sơn về kết luận
giao ban Thường trực Thành ủy,
UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu
năm 2021, chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2021), cổ vũ, động viên Nhân dân các dân tộc thành phố ra
sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
năm 2021, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch, dịch vụ của thành
phố tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; đồng thời cụ thể hóa các Nghị quyết
của tỉnh, thành phố về phát triển du lịch, dịch vụ.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động phải đảm bảo tổ chức an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu
quả, khuyến khích xã hội hóa và thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn, quy
định. Huy động và phối hợp các nguồn lực để thực hiện chăm lo, giúp đỡ các gia
đình nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo mọi người, mọi nhà
đều có Tết; không để xảy ra tình trạng thiếu đói trước, trong và sau Tết.
- Gắn việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân
với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng chống buôn bán,
vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ; vận động nhân dân thực
hiện đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
- Các phòng, ban, đoàn thể, UBND các phường, xã, căn cứ chức năng,
nhiệm vụ và điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân, đón
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các hoạt động Lễ hội truyền thống trên địa bàn
đạt hiệu quả.
- Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón tết Nguyên đán Tân Sửu
2021 phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
B. NỘI DUNG
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
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1. Thời gian: Từ ngày 27/01/2021 đến hết 12/3/2021 (tức từ ngày 15 tháng
Chạp năm Canh Tý đến ngày 29 tháng Giêng năm Tân Sửu).
- Địa điểm: Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
2. Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, những thành tựu
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời kỳ đổi mới; kỷ niệm 91 năm
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); chào mừng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nhiệm vụ, mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2021.
- Tuyên truyền “Festival hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021”, các hoạt
động Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch, lễ hội truyền thống xuân Tân Sửu gắn
với quảng bá những tiềm năng phát triển du lịch, di sản văn hóa, danh lam thắng
cảnh và các lễ hội tiêu biểu nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá
trị lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch trong thúc đẩy phát
triển kinh tế, xã hội; thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động lễ hội...
Tuyên truyền các hoạt động văn hóa truyền thống, các trò chơi dân gian hưởng
ứng chuỗi các hoạt động, sự kiện chính trị, văn hóa, mừng Đảng mừng xuân tại
không gian phố đi bộ Kỳ Lừa.
- Đẩy mạnh tuyên truyền về sản xuất vụ Đông Xuân; về an toàn giao
thông; phòng cháy, chữa cháy, phòng chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng
trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ trong dịp trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021.
3. Hình thức tuyên truyền:
- Tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, thông tin đại chúng, màn hình
led, tờ rơi, tờ gấp, cẩm nang du lịch, pa nô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu, cờ, hoa
trang trí cổ động trực quan trên đường phố. Biên soạn và phát hành tờ rơi giới
thiệu các tour, tuyến du lịch thành phố Lạng Sơn.
- Các cơ quan, đơn vị, phường, xã tăng cường tuyên truyền trên các
phương tiện thông tin đại chúng; trang trí tuyên truyền cổ động trực quan; lồng
ghép biểu diễn văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thể dục thể thao, nhất là các
môn thể thao dân tộc.
- Các cơ quan công sở thực hiện treo cờ Tổ quốc; chạy chữ điện tử và trang
trí tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Các phường, xã tuyên truyền, vận động
nhân dân treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình. Thời gian treo Cờ Tổ quốc từ ngày
06/02/2021 đến hết ngày 11/3/2021 (tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Canh Tý
đến ngày 28 tháng Giêng năm Tân Sửu).
Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:
- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu
2021!
- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của
Cách mạng Việt Nam muôn năm!
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- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
- Tết Tân Sửu 2021 - Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm!
- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị
quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII!
- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị
quyết đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII!
- Thi đua lập thành tích, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm
2021!
4. Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị thành phố; UBND các
phường, xã; các doanh nghiệp, các trường học trên địa bàn và các đơn vị liên
quan.
II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THĂM HỎI, TẶNG QUÀ, CHÚC
TẾT VÀ DÂNG HƯƠNG, DÂNG HOA NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN
TÂN SỬU 2021
1. Thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo chủ chốt, các đối tượng chính
sách, người có công
1.1. Quà của Trung ương, của tỉnh
Tiếp nhận và chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh tặng đối tượng chính
sách, người có công cho các phường, xã để tổ chức Đoàn đến thăm và trao quà
cho các đối tượng theo định mức quy định của UBND tỉnh Lạng Sơn.
1.2. Tham dự cùng Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà và chúc Tết gia
đình chính sách
Đối tượng thăm hỏi, thành phần tham dự và thời gian: Theo Thông báo của
UBND tỉnh.
1.3. Tổ chức Đoàn lãnh đạo thành phố đi thăm và tặng quà đối tượng
chính sách, người có công
- Số lượng Đoàn: Dự kiến tổ chức các Đoàn do các đồng chí Thường trực
Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt
Nam thành phố làm Trưởng đoàn.
- Thời gian: Sẽ có thông báo cụ thể, thực hiện xong trước ngày 07/02/2021
(tức ngày 26 tháng Chạp năm Canh Tý).
- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội thành phố.
1.4. Thăm và tặng quà các đồng chí nguyên Trưởng, Phó Trưởng phòng
đã nghỉ hưu; Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; Nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ
ưu tú; Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú; Thầy thuốc nhân dân, thầy
thuốc ưu tú từng công tác trong tỉnh Lạng Sơn và nghỉ hưu trên địa bàn
Thành phố
- Giao các phòng, ban, đơn vị tổ chức Đoàn đến thăm các đồng chí nguyên
Trưởng, Phó Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố quản lý đã nghỉ
hưu.
- Giao phòng GD&ĐT đến thăm Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;
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- Phòng VHTT đến thăm Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ nhân
nhân dân, Nghệ nhân ưu tú hiện đang sinh sống trên địa bàn.
- Văn phòng HĐND - UBND chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế đến
thăm Thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú từng công tác trong tỉnh Lạng Sơn
và nghỉ hưu trên địa bàn Thành phố.
Số lượng cụ thể do các đơn vị chủ động rà soát, lập danh sách gửi về
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố trước ngày 18/01/2021 để
tổng hợp chung.
- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội thành phố.
2. Tặng quà cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đối
tượng BTXH
- Căn cứ số lượng suất quà được tỉnh phân bổ và số lượng quà do các
doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ, giao phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội Chữ thập đỏ
thành phố tham mưu thực hiện, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng với tinh thần
“Mọi người, mọi nhà đều có Tết - Không ai bị bỏ lại phía sau”.
- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội Chữ
thập đỏ thành phố; UBND các phường, xã.
3. Tổ chức thăm và chúc Tết một số đơn vị trên địa bàn
- Gồm các đơn vị: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh, Điện lực thành phố, Công ty TNHH Huy Hoàng...
- Thời gian cụ thể do các đồng chí Trưởng đoàn quyết định (có Chương
trình riêng).
- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Văn phòng HĐND-UBND thành
phố.
4. Tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của
thành phố qua các thời kỳ
- Thời gian: Thực hiện xong trước ngày 02/02/2021 (tức ngày 21 tháng
Chạp năm Canh Tý).
- Cơ quan tham mưu: Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với Văn
phòng HĐND-UBND thành phố và các đơn vị liên quan.
(Có Chương trình riêng).
5. Tổ chức Đoàn lãnh đạo đi thăm, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh
đạo chủ chốt của tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn, các đồng chí lão thành cách
mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021
- Thời gian: Thực hiện xong trước ngày 02/02/2021 (tức ngày 21 tháng
Chạp năm Canh Tý).
- Cơ quan tham mưu thực hiện: Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì phối hợp với
Văn phòng Thành ủy thực hiện.
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(Có Chương trình riêng).
6. Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân trên địa
bàn thành phố
- Thời gian: Thực hiện xong trước ngày 08/3/2021 (tức ngày 25 tháng
Giêng năm Tân Sửu).
- Địa điểm, nội dung chương trình: Có Kế hoạch riêng.
- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Kinh tế thành phố.
7. Tổ chức gặp mặt các các quan báo chí nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021
- Thời gian: Thực hiện xong trước ngày 08/3/2021 (tức ngày 25 tháng
Giêng năm Tân Sửu).
- Địa điểm: Tại trụ sở Thành ủy Lạng Sơn.
- Thành phần mời: Đại diện Lãnh đạo, Phóng viên các cơ quan thông tấn,
báo chí trên địa bàn thành phố: Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn; Tạp chí Văn nghệ
Xứ Lạng; Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Thông tấn xã Việt
Nam thường trú tại Lạng Sơn; Báo Nhân dân thường trú tại Lạng Sơn; Báo Tiền
phong thường trú tại Lạng Sơn; Tạp chí Thương hiệu và Công luận thường trú tại
Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Cơ quan tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện: Ban Tuyên giáo Thành
ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND-UBND thành
phố triển khai thực hiện.
8. Dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng
đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng
Sơn
8.1. Tham gia theo Đoàn của tỉnh (Thực hiện theo Kế hoạch số 196/KHUBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v tổ chức hoạt động thăm
hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng hương nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm
2021).
- Thời gian: Từ 7 giờ 15 phút ngày 05/02/2021 (tức ngày 24 tháng Chạp
năm Canh Tý).
- Địa điểm: Tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài
đồng chí Hoàng Văn Thụ và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
- Thành phần Đoàn của thành phố Lạng Sơn: Thường trực Thành ủy, lãnh
đạo UBND thành phố.
- Cơ quan tham mưu Thông báo phân công nhiệm vụ: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố.
8.2. Đoàn đại biểu thành phố Lạng Sơn thực hiện dâng hương
- Thời gian (thực hiện sau Đoàn của tỉnh): Từ 9 giờ 00 phút ngày
05/02/2021 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Canh Tý).
- Địa điểm: Tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài
đồng chí Hoàng Văn Thụ và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
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- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng
các phòng, ban và các đoàn thể thành phố; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc; Chủ
tịch HĐND, UBND các phường, xã.
- Cơ quan tham mưu Thông báo phân công nhiệm vụ: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHUÔN KHỔ FESTIVAL HOA
ĐÀO - XUÂN XỨ LẠNG NĂM 2021
(Thực hiện theo Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 09/01/2021 của Ban Chỉ
đạo các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
về tổ chức Festival hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021). Gồm:
1. Phối hợp tổ chức khai mạc Festival hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm
2021 (Truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh Lạng Sơn).
- Thời gian: 20h00 thứ Sáu ngày 05/02/2021 (tức ngày 24 tháng Chạp năm
Canh Tý).
- Địa điểm: Công viên Chi Lăng, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng,
thành phố Lạng Sơn.
- Thành phần tham dự và thực hiện nhiệm vụ: Theo Giấy mời và phân
công của Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2021 - 2025.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, phòng
Quản lý đô thị, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, UBND các phường, xã và các đơn
vị liên quan.
(Có Kế hoạch chi tiết riêng).
2. Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Festival hoa Đào Xuân Xứ Lạng năm 2021 do tỉnh tổ chức
- Cuộc thi Vườn Đào đẹp và cây Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Tân Sửu 2021:
Thực hiện theo Kế hoạch, Thể lệ của tỉnh (Có văn bản thực hiện riêng).
- Tổ chức các tour du lịch tham quan vườn đào gắn một số điểm du lịch
tiêu biểu.
- Hội hát Sli, lượn và thi Lày cỏ dân tộc Nùng, Tày Lạng Sơn.
- Giao lưu khiêu vũ quốc tế mở rộng năm 2021, diễu hành các CLB xe đạp
tỉnh Lạng Sơn mở rộng.
- Tổ chức liên hoan diễn xướng Chầu văn Lạng Sơn mở rộng năm 2021 tại
Đền Cửa Đông, thành phố Lạng Sơn.
3. Tổ chức Hội chợ hoa Đào xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn
- Thời gian: Từ ngày 28/01/2021 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Canh Tý)
đến ngày 26/02/2021 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu).
- Khai mạc: 9h ngày 28/01/2021 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Canh Tý).
- Địa điểm: Tại Trụ sở UBND xã Quảng Lạc.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND xã Quảng Lạc (có Kế hoạch riêng).
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4. Phối hợp tổ chức Hội chợ Hoa xuân Xứ Lạng theo kế hoạch của
UBND tỉnh
- Thời gian: Dự kiến từ ngày 05/02 đến hết ngày 11/02/2021 (tức từ ngày
24 đến ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý).
- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Thương mại thành phố Lạng Sơn.
- Cơ quan chủ trì phối hợp: Phòng Kinh tế thành phố.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN DO THÀNH PHỐ CHỦ TRÌ
1. Tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp chào
đón Giao thừa xuân Tân Sửu 2021
1.1. Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào đón Giao thừa xuân Tân
Sửu 2021
- Thời gian: Tối ngày 11/02/2021 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý),
chia làm 02 phần:
+ Từ 20 giờ đến 22 giờ: Các tiết mục nhảy hiện đại, DJ… của các Câu lạc
bộ trên địa bàn thành phố.
+ Từ 22 giờ 00 phút đến 24 giờ 00 phút: Khai mạc và các tiết mục văn
nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước…
- Địa điểm: Sân khấu đường Hùng Vương (đối diện cổng UBND tỉnh).
- Cơ quan thực hiện: Giao Trung tâm VHTT chủ trì, phối hợp với Thành
Đoàn, phòng VHTT, phòng GD&ĐT, UBND các phường, xã và các đơn vị liên
quan tổ chức thực hiện.
1.2. Bắn pháo hoa tầm thấp chào đón Giao thừa xuân Tân Sửu 2021
- Thời lượng: 15 phút, từ 0 giờ 00 phút đến 0 giờ 15 phút, ngày 12/02/2021
(tức ngày 01 tháng Giêng năm Tân Sửu).
- Địa điểm: Ban CHQS thành phố đề xuất.
- Cơ quan thực hiện: Giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu phối
hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thực hiện.
2. Tổ chức các hoạt động TDTT, các trò chơi dân gian mừng Đảng,
mừng Xuân Tân Sửu 2021
2.1. Tổ chức các hoạt động TDTT
- Thời gian: Từ ngày 14/02 đến ngày 21/02/2021 (tức từ ngày 03 đến hết
ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu).
- Địa điểm: Tại các sân thể thao trên địa bàn thành phố.
- Nội dung: Tổ chức giải, giao lưu các môn thể dục, thể thao như: Bóng đá,
bóng bàn, bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ vua, cờ tướng; giao lưu các câu lạc bộ
thể dục - thể thao…
- Cơ quan thực hiện: Trung tâm VHTT, Thành đoàn, UBND các phường,
xã và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.
2.2. Tổ chức các trò chơi dân gian gắn với hoạt động mừng Đảng mừng
xuân Tân Sửu 2021
- Thời gian: Sáng ngày 10/3/2021 (tức ngày 27 tháng Giêng năm Tân Sửu).
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- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn.
- Nội dung: Tổ chức các trò chơi dân gian như: kéo co, đẩy gậy, nấu cơm,
ném còn… kết hợp tổ chức các nội dung tại hội thi “Hương sắc ẩm thực” thành
phố mở rộng lần thứ V.
- Cơ quan thực hiện: Giao Thành đoàn chủ trì, phối hợp với Trung tâm
VHTT và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.
(Có kế hoạch, kịch bản chương trình riêng).
3. Tổ chức các Lễ hội truyền thống xuân Tân Sửu 2021
- Thời gian: Từ ngày 16/02 đến ngày 10/3/2021 (tức từ ngày 05 đến hết
ngày 27 tháng Giêng năm Tân Sửu) (Theo thời gian cụ thể của từng Lễ hội).
- Địa điểm: Tại các di tích có lễ hội.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND các phường, xã có Lễ hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm
Văn hóa - Thể thao và các đơn vị liên quan.
(Chi tiết tại Kế hoạch tổ chức các hoạt động Văn hóa - Du lịch và tổ
chức các Lễ hội truyền thống; Kế hoạch, kịch bản chương trình riêng của
từng lễ hội).
4. Tổ chức Hội chợ trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP
và sản phẩm đặc trưng địa phương
- Thời gian: Từ ngày 09 - 10/3/2021 (tức ngày 26 -27 tháng Giêng năm Tân Sửu).
Khai mạc Hội chợ: từ 20h ngày 09/3/2021 (tức ngày 26 tháng Giêng).
- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ thương mại tỉnh Lạng Sơn (Số 2A, đường
Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn).
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Kinh tế thành phố.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm VHTT, phòng VHTT, Văn phòng
HĐND - UBND và các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện.
5. Tổ chức Hội thi “Hương sắc ẩm thực” thành phố Lạng Sơn mở rộng
lần thứ V xuân Tân Sửu 2021
- Thời gian: Sáng ngày 10/3/2021 (tức ngày 27 tháng Giêng năm Tân Sửu).
- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Thương mại tỉnh Lạng Sơn.
- Chủ đề, nội dung thi: “Lợn quay, Vịt quay - Tinh hoa ẩm thực Xứ Lạng”.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng HĐND-UBND thành phố, phòng
Văn hóa và Thông tin, phòng Kinh tế, Thành đoàn và các đơn vị liên quan thực
hiện theo nhiệm vụ được phân công.
(Cơ cấu gồm 02 giải thưởng: giải thưởng thi lợn quay và giải thưởng thi
vịt quay. Có Thể lệ chi tiết riêng).
6. Tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Cao Lộc tại không
gian phố đi bộ Kỳ Lừa
- Thời gian: Tối thứ Bảy, ngày 06/3/2021 (tức ngày 23 tháng Giêng năm
Tân Sửu).
- Địa điểm: Tại không gian phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn.
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- Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng VHTT, Văn phòng HĐND-UBND,
Trung tâm VHTT, Thành đoàn, UBND phường Hoàng Văn Thụ và các đơn vị
liên quan (Có văn bản giao nhiệm vụ riêng).
V. CÔNG TÁC TRANG TRÍ, CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ, VỆ SINH
MÔI TRƯỜNG
1. Trang trí hoa tươi, sửa chữa, vận hành hệ thống đèn chiếu sáng
công cộng
- Nội dung: Trang trí hoa, cây xanh tại các đảo giao thông; khuôn viên trụ
sở UBND tỉnh; vỉa hè đường Hùng Vương trước trụ sở UBND tỉnh; trụ sở Tỉnh
ủy; trụ sở Thành ủy; trụ sở UBND thành phố; trụ sở một số sở, ban, ngành; trụ sở
Thành ủy cũ; không gian phố đi bộ Kỳ Lừa; khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ
Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, nghĩa trang Liệt sỹ thành phố và
một số điểm trung tâm thành phố.
Thường xuyên kiểm tra, thực hiện sửa chữa, vận hành hệ thống điện chiếu
sáng công cộng đảm bảo hoạt động ổn định.
- Thời gian: Thực hiện xong trước ngày 09/02/2021 (tức ngày 28 tháng
Chạp năm Canh Tý).
- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Quản lý đô thị thành phố.
2. Thiết kế trang trí đường Hoa Xuân Xứ Lạng
- Nội dung: Thiết kế, trang trí “Đường hoa xuân Xứ Lạng” tại đường Hùng
Vương đoạn từ cầu Đông Kinh đến đền Cửa Đông, phường Chi Lăng, thành phố
Lạng Sơn.
- Thời gian:
+ Thực hiện thiết kế, trang trí từ ngày 24/01 đến 03/02/2021 (tức ngày 12
tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý).
+ Trưng bày, phục vụ nhân dân đến hết ngày 26/02/2021 (tức ngày 15
tháng Giêng năm Tân Sửu).
- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Quản lý đô thị thành phố.
3. Trang trí không gian chào mừng các hoạt động mừng Đảng mừng
Xuân
- UBND phường Hoàng Văn Thụ vận động Nhân dân sinh sống trong khu
vực Phố đi bộ Kỳ Lừa thực hiện trang trí đèn lồng, đèn trang trí, treo cờ Tổ quốc
tại khuôn viên gia đình nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng,
mừng Xuân. Thực hiện xong trước ngày 09/02/2021 (tức ngày 28 tháng Chạp
năm Canh Tý).
- UBND các phường, xã căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, mỗi phường,
xã lựa chọn và vận động xã hội hóa trang trí ít nhất 01 tuyến phố hoặc 01 địa
điểm sinh hoạt công cộng trên địa bàn để tạo không khí vui tươi phấn khởi trong
những ngày đầu xuân, lưu ý nội dung trang trí phải mang bản sắc dân tộc. Thực
hiện trang trí xong trước ngày 09/02/2021 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Canh
Tý).
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- UBND phường Vĩnh Trại chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vận
động một số doanh nghiệp thực hiện trang trí, chỉnh trang khu vực công viên
17/10, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.
- Giao Trung tâm VHTT chủ trì, phối hợp với phòng VHTT, phòng QLĐT
tham mưu đề xuất phương án trang trí khu vực đầu cầu Kỳ Cùng nhằm tạo điểm
nhấn không gian trong tổng thể khu vực.
4. Ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường ngày 23 tháng Chạp năm Canh
Tý và các ngày trước Tết nguyên đán Tân Sửu
- Nội dung: Triển khai Kế hoạch ra quân triển khai công tác bảo vệ môi
trường sông Kỳ Cùng; tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi
trường, không xả rác xuống sông, hồ; để các đồ hóa giải đúng nơi quy định trong
ngày Tết ông Công, ông Táo (ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý) và các ngày
trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
- Cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện: Thành đoàn
Lạng Sơn.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND
các phường, xã, Công ty TNHH Huy Hoàng, Chùa Thành...
(Có Kế hoạch chi tiết riêng).
VI. TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY VÀ RA QUÂN LÀM THỦY LỢI
NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021
1. Phát động Tết trồng cây
- Thời gian: Dự kiến từ 08 giờ 00 phút, ngày 17/02/2021 (tức ngày 6 tháng
Giêng năm Tân Sửu).
- Địa điểm: Giao phòng Kinh tế tham mưu đề xuất.
- Nội dung tổ chức: Có Kế hoạch chi tiết riêng.
- Cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện: Phòng Kinh tế thành phố.
2. Ra quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi đầu xuân
- Nội dung tổ chức: Có Kế hoạch chi tiết riêng.
- Cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện: Phòng Kinh tế thành phố.
- Đơn vị thực hiện: UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
- Tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt
động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; Kế hoạch tổ chức các hoạt động
Văn hóa - Du lịch và tổ chức Lễ hội truyền thống xuân Tân Sửu 2021.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức các hoạt động Festival hoa Đào Xuân Xứ Lạng năm 2021 theo phân công, Kế hoạch của tỉnh. Đôn đốc các đơn vị
liên quan thực hiện công tác trang trí tuyên truyền cổ động trực quan mừng Đảng,
mừng xuân.
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- Phối hợp với các cơ quan soạn thảo lời dẫn và phục vụ Lễ dâng hương
Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn
Thụ, Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường đưa các tin,
bài về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, Festival hoa Đào - Xuân Xứ Lạng
năm 2021, lễ hội truyền thống diễn ra trên địa bàn; tuyên truyền về an toàn vệ
sinh thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh
lễ hội tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân và du khách khi tham gia các hoạt
động trên địa bàn thành phố.
- Phối hợp tham mưu duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân
gian tại không gian phố đi bộ Kỳ Lừa trong thời gian tổ chức các hoạt động mừng
Đảng mừng xuân, lễ hội truyền thống phù hợp với đặc điểm tình hình.
2. Trung tâm Văn hoá - Thể thao thành phố
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác thông tin
tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn. Phối hợp với Thành đoàn và các
đơn vị liên quan tuyên truyền nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường trong ngày Tết
Ông Công, Ông Táo và các ngày trước Tết Nguyên đán.
- Tham mưu tổ chức Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa xuân Tân
Sửu. Tổ chức Chương trình nghệ thuật và các hoạt động TDTT mừng Đảng
mừng xuân Tân Sửu theo Kế hoạch này.
- Phối hợp và tham mưu tham gia, tổ chức các nội dung, hoạt động tại
Festival hoa Đào - xuân Xứ Lạng năm 2021; các hoạt động Văn hóa - Du lịch
xuân Tân Sửu và các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch.
- Chủ trì tham mưu tổ chức Hội thi “Hương sắc ẩm thực” thành phố Lạng
Sơn mở rộng lần thứ V xuân Tân Sửu 2021.
- Phối hợp với các cơ quan phục vụ lễ dâng hương Khuôn viên lưu niệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, Nghĩa trang Liệt sĩ
thành phố theo phân công.
- Hướng dẫn, hỗ trợ các phường, xã thực hiện trang trí khánh tiết, tăng âm
loa đài tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao tại các Lễ hội truyền
thống.
3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố
- Tham mưu xây dựng chương trình thăm, tặng quà chúc Tết; Thông báo
phân công dâng hương Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài
đồng chí Hoàng Văn Thụ và Nghĩa trang Liệt sĩ theo Kế hoạch của tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ thành
phố và các cơ quan liên quan chuẩn bị quà và chuyển các suất quà cho các gia
đình chính sách, đối tượng BTXH và các đối tượng khác theo quy định.
- Phối hợp với các phường, xã rà soát đối tượng lang thang cơ nhỡ, đề xuất
phương án giải quyết, không để tình trạng người lang thang, ăn xin trên địa bàn,
đặc biệt là các di tích, danh thắng và khu vực tổ chức Lễ hội truyền thống.

12
4. Công an thành phố
- Phối hợp với các phường, xã xây dựng Kế hoạch, phương án bố trí lực
lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ... phục
vụ các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, lễ hội; tăng cường công tác kiểm tra
các hình thức cờ bạc trá hình, hoạt động mê tín dị đoan, đặc biệt tại các Lễ hội.
- Thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao
thông; phối hợp với các phường, xã kiểm tra, nhắc nhở các gia đình, tổ liên gia
không dựng rạp lấn chiếm lòng đường khi tham gia các hoạt động lễ hội truyền
thống.
5. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
- Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực; phối hợp với Công an thành phố,
UBND các phường, xã đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết
Nguyên đán và các ngày lễ hội.
- Tham mưu phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan
tham mưu thực hiện bắn pháo hoa tầm thấp chào đón Giao thừa xuân Tân Sửu
2021 đảm bảo tuyệt đối an toàn.
6. Văn phòng HĐND-UBND thành phố
- Tham mưu Kế hoạch tổ chức thăm, chúc tết một số đơn vị trên địa bàn;
phối hợp với Văn phòng Thành ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên cán bộ
lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và thành phố qua các thời kỳ; phối hợp với Ban Tuyên
giáo Thành ủy tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp xuân Tân Sửu 2021.
- Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xây dựng kế
hoạch và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; phối hợp với các đơn
vị liên quan tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch này.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra
vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, dịp lễ hội.
7. Phòng Quản lý đô thị thành phố
- Tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện trang trí hoa tươi trên các
tuyến đường, đường hoa xuân Xứ Lạng; sửa chữa, vận hành hệ thống đèn chiếu
sáng công cộng trên địa bàn.
- Phối hợp với các cơ quan đảm bảo nguồn điện phục vụ lễ dâng hương
Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn
Thụ và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
8. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố
Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Công ty TNHH Huy Hoàng và
các đơn vị liên quan phối hợp làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong dịp Tết
Nguyên đán, trong ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý và các địa điểm tổ chức lễ
hội truyền thống, Festival nghệ thuật đường phố và tại Hội thi Hương sắc ẩm
thực...
9. Phòng Kinh tế thành phố
- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Tết trồng cây, ra
quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nhân dịp xuân Tân Sửu. Phối hợp

13
tổ chức Festival hoa Đào - Xuân Xứ Lạng 2021; Hội chợ Hoa Xuân theo Kế
hoạch và phân công.
- Chủ trì tham mưu tổ chức Hội chợ trưng bày, giới thiệu và bán các sản
phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương xuân Tân Sửu 2021.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức gặp mặt
doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.
10. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
Tham mưu bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân;
tham gia Festival hoa Đào - xuân Xứ Lạng 2021, các hoạt động Văn hóa - Du
lịch và lễ hội truyền thống Xuân Tân Sửu 2021 và các nhiệm vụ khác. Hướng dẫn
các đơn vị sử dụng kinh phí theo quy định.
11. Phòng Nội vụ thành phố
Tham mưu khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công
tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, tham gia Festival hoa Đào xuân Xứ Lạng, tổ chức các hoạt động Văn hóa - Du lịch và Lễ hội truyền thống
Xuân Tân Sửu 2021.
12. Đội Quản lý thị trường số 1
Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý kịp thời những
trường hợp găm hàng, nâng giá hàng hóa đột biến nhằm bình ổn giá thị trường
dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội.
13. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy
Tham mưu tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp xuân Tân Sửu
2021 theo Kế hoạch.
14. Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy
Phối hợp với Văn phòng Thành ủy và các đơn vị liên quan tham mưu tổ
chức gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa nhân dịp
đầu xuân xuân Tân Sửu 2021.
15. Đề nghị Văn phòng Thành ủy
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố và các đơn vị
liên quan tham mưu tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ
chốt của tỉnh và thành phố qua các thời kỳ. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ
chức các hoạt động theo Kế hoạch này.
16. Đề nghị Thành đoàn Lạng Sơn
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch ra quân
triển khai công tác bảo vệ môi trường sông Kỳ Cùng trong ngày Lễ Ông Công,
Ông Táo (tức ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý) và các ngày trước Tết Nguyên
đán.
- Tổ chức các trò chơi dân gian trong khuôn khổ các hoạt động mừng Đảng
mừng xuân, tại Hội thi hương sắc ẩm thực Xứ Lạng. Chủ trì tham mưu tổ chức
Festival nghệ thuật đường phố tại Trung tâm Hội chợ thương mại và tuyến đường
Trần Đăng Ninh (đoạn từ đền Kỳ Cùng đến không gian Phố đi bộ Kỳ Lừa).
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17. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thành phố:
Hướng dẫn, đôn đốc MTTQ và các đoàn thể phường, xã thực hiện tuyên
truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động mừng
Đảng mừng xuân; đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh; thực hiện nếp sống
văn minh khi tham gia các hoạt động Văn hóa - Du lịch, Festival hoa Đào - xuân
Xứ Lạng và lễ hội truyền thống 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.
18. Các phòng, ban, đơn vị liên quan
- Căn cứ Kế hoạch của UBND thành phố, xây dựng kế hoạch tổ chức các
hoạt động mừng Đảng mừng Xuân, tham gia các hoạt động Văn hóa - Du lịch,
Festival hoa Đào - xuân Xứ Lạng và lễ hội truyền thống theo chức năng, nhiệm
vụ được phân công.
- Tổ chức tổng vệ sinh trụ sở; trang trí cờ Tổ quốc, treo băng rôn, khẩu
hiệu tuyên truyền tại trụ sở; nhắc nhở cán bộ, công chức, người lao động của đơn
vị treo cờ Tổ quốc tại gia đình theo thời gian tại Kế hoạch này.
19. UBND các phường, xã
- Xây dựng Kế hoạch, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức
thành công các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, tham gia các hoạt động Văn
hóa - Du lịch, Festival hoa Đào - xuân Xứ Lạng và lễ hội truyền thống trên địa
bàn theo Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố.
- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, tổ chức các hoạt động
văn hóa - văn nghệ - thể thao tại các khối, thôn, phường, xã phù hợp với điều
kiện và đặc điểm tình hình của từng phường xã…
- Tổ chức cho Nhân dân ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh khi tham
gia các hoạt động lễ hội, không vi phạm quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh
doanh, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các loại pháo, đèn trời; không vi phạm
các tệ nạn xã hội ma tuý, mại dâm, cờ bạc, số đề; không uống rượu say, không vi
phạm pháp luật về ATGT… gây mất trật tự công cộng.
- Kiểm tra, nhắc nhở và vận động các hộ gia đình, các các nhà thầu thi
công không tập kết vật liệu, phế thải xây dựng, đổ rác thải bừa bãi trên vỉa hè
đường; dọn mặt bằng gọn gàng, sạch sẽ bảo đảm vệ sinh đô thị nơi công trình
đang thi công trên tất cả các trục đường, tuyến phố. Tích cực kiểm tra, giám sát
Công ty TNHH Huy Hoàng trong việc quét dọn, thu gom rác thải, đặc biệt trong
dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ hội diễn ra trên địa bàn.
- Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân trên
địa bàn treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân theo thời
gian tại Kế hoạch này.
- UBND các phường, xã căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, mỗi phường,
xã tổ chức vận động nhân dân tổ chức trang trí ít nhất 01 tuyến phố hoặc 01 địa
điểm sinh hoạt công cộng trên địa bàn để tạo không khí vui tươi phấn khởi trong
những ngày đầu xuân, lưu ý nội dung trang trí phải mang bản sắc dân tộc. Riêng
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UBND phường Hoàng Văn Thụ vận động Nhân dân tỏng khu vực tuyến phố đi
bộ thực hiện trang trí đèn lồng, đèn trang trí, cờ Tổ quốc…
Báo cáo việc triển khai thực hiện (gồm: nội dung, hình thức, địa điểm
trang trí) về UBND thành phố (qua phòng VHTT) trước ngày 28/01/2021 để
theo dõi, đôn đốc thực hiện.
Thực hiện trang trí xong trước ngày 09/02/2021 (tức ngày 28 tháng Chạp
năm Canh Tý).
- Chịu trách nhiệm rà soát, nắm thông tin các đối tượng lang thang, xin ăn,
đặc biệt tại các di tích, danh thắng, khu vực chợ trên địa bàn. Đối với những
trường hợp xác định được nơi cư trú, phối hợp với chính quyền địa phương nơi
cư trú đưa đối tượng về nơi cư trú, đồng thời yêu cầu gia đình cam kết không để
tái diễn. Đối với những trường hợp không xác định được nơi cư trú, yêu cầu
phường, xã thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ
xã hội tỉnh, không để tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn, nhất là
trong dịp tết và lễ hội.
Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân
và tổ chức các lễ hội truyền thống trên địa bàn về UBND thành phố (qua phòng
Văn hóa và Thông tin) tổng hợp chậm nhất ngày 12/3/2021.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Tân
Sửu 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị
liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;
- Sở VH,TT&DL tỉnh;
- UBND huyện Cao Lộc;
- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể TP;
- UBND các phường, xã;
- CPVP, CVVP, QTM;
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh

