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         Thực hiện Công văn 3200/UBND - VHTT  ngày 27/12/2019 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc phối hợp tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Chào 

năm mới 2020 và mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý 2020; để tổ chức tốt công tác 

tuyên truyền và các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân. UBND xã đề nghị các tổ 

chức, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung hoạt động sau đây: 
 

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, thiết 

thực như: Viết vẽ, thay mới các nội dung cổng chào thôn, pano, apphich, treo băng 

cờ khẩu hiệu tuyên truyền tại nhà văn hoá thôn, cơ quan công sở, trên các tuyến 

đường liên thôn, liên xã. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thôn, xã về thành 

tựu của quê hương đất nước trong thời gian qua.  

 2. Các cơ quan đơn vị, các thôn huy động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ 

Quốc, cờ vui từ ngày từ ngày 19/01/2020 đến hết ngày 05/02/2020 (tức là từ 25/12 

âm lịch đến hết ngày mùng mười tháng giêng năm Canh Tý)  

 3. Các thôn: - Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, vui 

chơi giải trí phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi phấn khởi, lành mạnh bổ 

ích, nhưng phải an toàn tiết kiệm; lên kế hoạch thành lập đội bóng chuyền nữ tập 

luyện để tham gia giải đầu xuân tại xã (Sẽ có điều lệ và lịch thi đấu cụ thể sau). 

 - Tổ chức giao lưu văn nghệ và đón giao thừa tại nhà văn hoá thôn. Sáng 

ngày mùng 01 tết Âm lịch các thôn phải tổ chức liên đoàn cán bộ và nhân dân 

trong thôn về tại nhà văn hoá làm lễ chào cờ đầu năm mới; liên đoàn cán bộ và 

nhân dân tổ chức đi thắp hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng 

niệm Liệt sỹ xã, sau đó đi chúc tết các gia đình trong thôn, đặc biệt chú ý đến các 

gia đình chính sách, người già cả neo đơn, trẻ em mồ côi, hộ nghèo, gia đình khó 

khăn... 

 - Ban công tác Mặt trận chủ động làm tốt công tác hậu phương quân đội, kịp 

thời thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình người có công, gia đình chính sách, 

nạn nhân chất độc gia cam, đối tượng BTXH, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn hoạn nạn. Phải hết sức quan tâm không để các hộ không có Tết xảy ra 

trên địa bàn.  

 - Chuẩn bị tốt chương trình, kế hoạch triển khai họp đầu Xuân để thống nhất 

chương trình hoạt động trong năm của thôn; thời gian họp từ ngày 28/01/2020 đến 

ngày 02/02/2020 (tức là từ ngày 4 đến ngày 9 tháng Giêng năm Canh Tý). Phối 



hợp với Ban công tác Mặt trận, Hội Người cao tuổi thôn làm tốt công tác mừng thọ 

cho các cụ đầu năm theo kế hoạch của Hội người Cao tuổi xã.  

 - Huy động nhân dân các thôn đồng loạt ra quân làm vệ sinh đường làng ngõ 

thôn, nhà văn hoá, khu vực công cộng, vào sáng ngày 19/01/2020 (tức ngày 25/12 

âm lịch); giao cho từng tổ liên gia tự quản, các gia đình liền kề mặt đường có trách 

nhiệm bảo quản quét dọn thường xuyên, tạo nên cảnh quan, môi trường luôn sạch 

đẹp, văn minh.  

 - Tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra, canh gác để giữ gìn an ninh trật tự trong 

thôn. Kịp thời phát hiện những đối tượng xấu để có biện pháp xử lý. Quan tâm 

công tác đăng ký tạm trú để nắm chắc tình hình, nhất là trong và sau tết Nguyên 

đán. Các thôn phải kiểm tra, sữa chữa lại các bóng đèn đường thắp sáng trong khu 

dân cư nhằm đảm bảo phục vụ nhân dân đi lại trong dịp tết, đặc biệt là phòng ngừa 

kẻ gian lợi dụng. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện tốt luật an toàn giao 

thông nhằn hạn chế tai nạn giao thông. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 

406/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 36/2009/NĐ - CP của chính 

phủ và Quyết định số 95/2009/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác 

phòng chống cháy nỗ, quản lý việc vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ, 

thả đèn trời trong dịp Tết. 

 - Phát động mạnh mẽ, râu rộng nhân dân trên toàn xã ra quân “Tết trồng cây 

đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý năm 2020.  

- Chú ý công tác đảm bảo Vệ sinh An toàn thực phẩm, tránh ngộ độc thực 

phẩm, ngộ độc bia, rượu. Đặc biệt trong dịp tết lượng hàng hoá nhiều, đa dạng 

phong phú vì vậy khi mua hàng hoá mọi người cần chú ý đến nhãn mác, thương 

hiệu, hạn sử dụng... nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng cũng như phòng 

tránh hàng nhái, hàng giả không đảm bảo chất lượng. Trong dịp Tết hạn chế việc tổ 

chức tiệc tùng linh đình, xa hoa lãng phí mà nên tổ chức gọn nhẹ theo phong tục 

tập quán địa phương nhằm tránh lãng phí tiền của nhân dân và ảnh hưởng đến sản 

xuất kinh doanh. 

4. Đối với trạm y tế và ba trường học xây dựng kế hoach hoạt động tết phù 

hợp với ngành và các hoạt động phong trào tại địa phương; có kế hoạch phân công 

trực tết đảm bảo an toàn cơ sở vật chất của đơn vị. 

5. Đối với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội xây dựng chương 

trình, kế hoạch hoạt động vui tết đón xuân cho đoàn viên hội viên của mình; vận 

động đoàn viên hội tham gia các hoạt động tại địa phương. 

* Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:  

1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2020)! 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!  

3. Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi, mừng đất nước đổi mới!   

4. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

5. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 



6. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

7. Nhân dân và cán bộ xã Thạch Hạ quyết tâm xây dựng thành công đơn vị xã 

nông thôn mới kiểu mẫu! 

8. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ xã thạch hạ khóa XX (nhiệm kỳ 2020 

– 2025)! 

9. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng! 

Nhận được công văn này, yêu cầu các Ban nghành liên quan và các thôn 

triển khai thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả cao nhất. UBDN xã sẽ kiểm tra đánh 

giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ để xếp loại thi đua./. 
Nơi nhận 
-  11 Thôn; 
-  3 nhà trường; 

-  Trạm y tế; 

-  Các ban ngành đoàn thể cấp xã; 

-  Lưu VP. 
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