
          UBND HUYỆN ĐẠI LỘC      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                          

#SoKyHieuVanBan     #DiaDiemNgayBanHanh
V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm
93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

             Kính gửi: 
     - Các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, Hội, đoàn thể huyện;
     - UBND, Trung tâm VH-TT các xã, thị trấn. 

     
Thực hiện Công văn số 2116/SVHTTDL-QLVH ngày 15/12/2022 của Sở 

VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam về việc đảm bảo các hoạt động đón Tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023; Chỉ thị số 32-CT/HU ngày 29/12/2022 của Huyện ủy Đại Lộc về 
việc đón Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 
23/12/2022 và Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND huyện 
Đại Lộc về việc Tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 
2023; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đại Lộc hướng dẫn tổ chức các hoạt 
động như sau:

 1. Đối với Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình 
huyện 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan 
trên tuyến đường Hùng Vương và Nguyễn Tất Thành (thị trấn Ái Nghĩa) và tại 
trung tâm huyện.

- Xây dựng chương trình truyền thanh tuyên truyền về truyền thống vẻ vang 
của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt chặng đường cách mạng 93 năm qua; 
tuyên truyền, biểu dương những kết quả nổi bật của các cấp, các ngành, các địa 
phương, đơn vị trong năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023; tuyên truyền các chỉ thị 
của Trung ương, tỉnh, huyện về các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán; tôn vinh 
những nét đẹp trong phong tục, tập quán của dân tộc mỗi khi Tết đến, Xuân về; 
đồng thời phê phán những hành vi lãng phí, cờ bạc, rượu chè, mê tín dị đoan; tuyên 
truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông, giữ gìn an ninh, trật tự an 
toàn xã hội; tuyên truyền, phản ảnh các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo và 
các gia đình chính sách; tuyền truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

- Tổ chức trang trí hình thức, dọn vệ sinh tại Đền Tưởng niệm, Nghĩa trang 
Trường An, Nhà Lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện phục vụ nhân dân và du 
khách đến thăm viếng trong dịp Tết.

- Theo dõi, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Trung tâm Văn hóa-Thể 
thao các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa-thể thao trong dịp Tết nguyên 
đán Quỹ Mão.

2. Đối với các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể huyện
- Tổ chức trang trí hình thức, treo khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở làm việc 

của đơn vị mình.
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- Các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực Bưu chính-Viễn thông triển khai 
thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, đáp ứng 
tối đa các nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp Tết của mọi tầng lớp nhân dân.

3. Đối với UBND, Trung tâm VH-TT các xã, thị trấn
- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan bằng các 

hình thức: pa-nô, cờ, phướn, băng rôn, đèn LED, điện chiếu sáng, phường môn,… 
phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện, địa phương và mừng Đảng, đón Xuân Quý 
Mão 2023 trên các trục đường chính, khu vực trung tâm các xã, thị trấn, dọc theo 
tuyến ĐT 609, ĐT 609B, QL14B. Vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ và nhân 
dân trang trí đèn màu, điện hoa trên các tuyến đường, khu phố, khu chợ, điểm dịch 
vụ… Tổ chức tháo gỡ những pano, khẩu hiệu, cờ các loại đã hết hiệu lực, bị 
đứt, rách,… làm mất mỹ quan, gây phản cảm.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du 
lịch, lễ hội trong dịp Tết nhằm ngăn chặn kịp thời các biểu hiện mê tín dị đoan, cờ bạc 
(hoặc cờ bạc trá hình), lưu hành văn hóa phẩm trái phép, những hủ tục, những hành vi 
phản cảm, bạo lực trong lễ hội. Các địa phương cần quan tâm khi tổ chức lễ hội: Đại 
Hưng, Đại Hồng, Đại Sơn, Đại Đồng, Đại Quang, Đại Nghĩa, Đại Cường và thị trấn 
Ái Nghĩa.

- Chỉ đạo các thôn, khu phố, các trường học đóng trên địa bàn tổ chức dọn vệ 
sinh và trang trí hình thức tại các Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn, đường làng, ngõ 
xóm, trường học, chợ và các nơi công cộng. Kiểm tra, chỉ đạo tu sửa, vệ sinh các di 
tích, bia di tích, bia tưởng niệm trên địa bàn.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về những thành tựu của huyện và 
địa phương trong năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; xây dựng chuyên mục mừng Đảng, 
mừng Xuân; tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ 
quốc và giao quân năm 2023 đạt chỉ tiêu; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền 
thống gia đình Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. 

- Chỉ đạo Đội (Tổ) Kiểm tra liên ngành chủ động tổ chức tốt công tác kiểm tra 
liên ngành về văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn, trọng 
tâm là các dịch vụ Karaoke, loa kéo, Internet, trò chơi điện tử công cộng, các cơ sở 
vui chơi giải trí, các loại hình quảng cáo... kịp thời chấn chỉnh và xử lý những hành 
vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

- Thông báo cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, trường học trang trí khẩu hiệu 
tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng 
Xuân Quý Mão từ ngày 02/01/2023 (ngày 11 tháng Chạp năm Nhâm dần) đến hết 
ngày 31/01/2023 (mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão). Treo cờ Tổ quốc từ ngày 
19/01/2023 đến hết ngày 27/01/2023 (ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết 
mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão).

- Báo cáo báo cáo tóm tắt về tình hình, công tác chuẩn bị Tết và tổ chức các
hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trước ngày 09/01/2023 (18
tháng Chạp năm Nhâm Dần) và Báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức đón Tết 
Nguyên đán trước ngày 24/01/2023 (tức ngày mùng 03 tháng Giêng năm Quý 
Mão). Báo cáo gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin qua Q.Office và Zalo (Đ/c 
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Nguyễn Thanh Phi) để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở VH,TT&DL tỉnh 
Quảng Nam.

4. Đội Kiểm tra Liên ngành huyện
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão. 
- Tổ chức ra quân tháo dở các loại hình quảng cáo ngoài trời các tuyến đường 

trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa và các xã, thị trấn.
5. Đề nghị Bộ phận Du lịch (Phòng VH&TT)
Phối hợp với địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch, khu 

du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức dọn vệ sinh, trang trí hình thức để 
phục vụ người dân và du khách đảm bảo vui tươi, an toàn. 

 6. Khẩu hiệu tuyên truyền 
- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão!
- Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2023)!
- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam!
- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế-xã hội năm 2023!
- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đại Lộc 

lần thứ XXII!
- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, 

thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                    TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;        
- Sở VH,TT&DL (b/c);          
- Sở TT&TT (b/c);        
- TT. Huyện ủy (b/c);
- UBND huyện (b/c);
- Ban T.giáo Huyện ủy (b/c);                                                                       #ChuKyLanhDao
- Lưu: VT, VP.             
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