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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
A Lưới, ngày 08 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi (2019)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 89
năm đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc (19302019).
2. Lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại diễn ra trong năm 2019:
89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2019);44
năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975- 26/3/2019); 44 năm
ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975- 30/04/2019); 129
năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2019); 50 năm ngày diễn
ra Trận đánh đồi A Bia (1969-2019); 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945–02/9/2019); Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch
các dân tộc thiểu số, 06 tỉnh vùng biên giới Việt Nam -Lào, khu vực miền Trung Tây Nguyên tại huyện A Lưới; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III gắn
với 50 năm ngày các dân tộc thiểu số huyện A Lưới mang họ Bác Hồ; 60 năm
ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (1959-2019).
3. Tạo khí thế vui tươi phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ
Hợi; mừng thắng lợi về những thành tựu kinh tế - xã hội của huyện nhà đã đạt
được trong năm 2018, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019.
4. Tiếp tục chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công và các
đối tượng xã hội, đảm bảo nội dung vui tết đón xuân.
5. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
6. Các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn,
tiết kiệm và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; động viên toàn
Đảng bộ, toàn dân, toàn quân huyện nhà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Về công tác tuyên truyền
1.1. Nội dung tuyên truyền:
- Nhiệt liệt Chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930–03/02/2019)!

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Kỷ Hợi
2019!
- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
- Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!
1.2 Hình thức tổ chức: Trang trí, treo khẩu hiệu, panô, biểu ngữ, treo cờ tại
những nơi công cộng, các cơ quan công sở, các doanh nghiệp và tại các hộ gia
đình. Tập trung các hình thức tuyên truyền trực quan tại trung tâm huyện, xã và
trên trục đường Hồ Chí Minh. Triển khai một số cụm cổ động như tại: Ngã ba Bốt
Đỏ, trung tâm huyện vào dịp diễn ra kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam (03/02/1930–03/02/2019), Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
- Tổ chức giao lưu, tọa đàm, nói chuyện về lịch sử 89 năm thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam, về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động
của đơn vị mình, hướng dẫn, phát động nhân dân và cán bộ làm đẹp nhà bia ghi
danh liệt sĩ, làm sạch đẹp đường làng, thôn xóm, tổ dân phố, công sở, gắn với các
hình thức trang trí mừng Đảng, mừng Xuân.
- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các buổi biểu diễn văn nghệ, tập
trung vào chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, ca ngợi Đảng,
Bác Hồ, ca ngợi những thành tựu của sự nghiệp đổi mới.
1.3. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 20/01/2019 đến 10/02/2019
1.4. Phân công trách nhiệm
- Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn nội dung và chỉ đạo công
tác tuyên truyền.
- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên
quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức cổ động trực quan, tập trung thực hiện tại các
khu vực trung tâm thị trấn, trục đường Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động văn
hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân, đặc biệt quan tâm các xã biên
giới, các xã xa trung tâm huyện.
- Đài Truyền thanh - Truyền hình mở các chuyên mục giới thiệu về lịch sử
89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2019), về cuộc đời và sự
nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về thành tựu kinh tế - xã hội của huyện nhà đạt
được trong năm 2018; về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương
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đạo đức Hồ Chí Minh; về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm
2019, các chương trình trọng điểm năm 2019.
2. Các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt
Nam (03/02/1930-03/02/2019).
2.1. Cấp huyện
a) Tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ:
- Thời gian: 01/02/2019
- Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện A Lưới.
- Phân công trách nhiệm: Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan liên quan chủ
động lập kế hoạch triển khai thực hiện. Tham mưu Thông báo thời gian, thành
phần dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ và Lễ dâng hương, dâng hoa.
b) Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng
đồng các dân tộc huyện (sau khi viếng nghĩa trang Liệt sỹ).
- Phân công trách nhiệm: Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Văn
phòng Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các
cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
2.2. Cấp xã
- Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia ghi danh liệt sỹ (các xã, thị trấn
có bia ghi danh).
- Tuỳ theo tình hình thực tế của địa phương để tổ chức các hoạt động phù
hợp chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930-03/02/2019).
3. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian, thể dục
thể thao mừng Đảng, mừng Xuân
3.1.Tại trung tâm huyện
- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng,
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trường
THPT A Lưới tổ chứ Phiên chợ vùng cao xuân 2019 vào ngày 26/01/2019 tại
Quảng trường huyện.
- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Liên đoàn Lao động, Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, Ban chỉ huy Quân sự, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân vào tối 01/02/2019 (nhằm ngày 27
âm lịch) tại Quảng trường huyện; Tổ chức Giải kéo co huyện A Lưới lần thứ X
năm 2019, khai mạc vào ngày 31/01/2019 (nhằm ngày 26 âm lịch) và Giao hữu
bóng đá, có 06 đội bóng tham gia, khai mạc ngày 08/02/2019 (nhằm ngày 04 Tết).
Đi phục vụ cơ sở 03 xã gồm A Roàng, A Đớt, Hương Lâm: Từ ngày 18/02 20/02/2019 (nhằm ngày 14 – 16 âm lịch).
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- UBND thị trấn A Lưới chỉ đạo các tổ dân phố, hộ gia đình tổ chức các hoạt
động văn hóa, giải trí vui xuân lành mạnh tại những địa điểm trên địa bàn thị trấn.
3.2. Tại các xã
Tùy tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để phục vụ nhân dân, tạo không khí vui
tươi, phấn khởi trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
4. Tổ chức tổng vệ sinh, trang trí và thực hiện phong trào Tết trồng cây
4.1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, thủ trưởng các cơ quan
thuộc tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:
- Chỉ đạo thực hiện tổng vệ sinh làm sạch, đẹp khu vực trong và trước trụ sở
cơ quan, làng, xóm, tổ dân phố và tại các hộ gia đình; trang trí khẩu hiệu, cờ hoa,
băng rôn, áp phích, biểu ngữ và làm cổng chào tại các điểm công cộng, tạo không
khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng bước vào năm mới.
- Vận động cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân tích cực hưởng ứng và
tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác.
- Các cơ quan được phân công đảm nhận các tuyến đường văn minh đô thị
phối hợp với UBND thị trấn A Lưới tổ chức tổng dọn vệ sinh, trang trí khẩu hiệu,
treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc để nhân dân các tổ dân phố học tập và làm theo trước
ngày 30/01/2019.
4.2. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực
thuộc chủ động tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh, dâng hương và trồng cây làm đẹp
tại nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ, các tuyến đường liên
thôn, liên xã.
4.3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Phòng Tài
nguyên - Môi trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phòng Văn hóa và Thông tin,
Ban Quản lý Công trình công cộng và dịch vụ công ích huyện xây dựng kế hoạch
Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác, phát động các tuyến đường mẫu Sáng – Xanh –
Sạch – Đẹp gắn với nội dung Nông thôn mới.
4.4. UBND các xã, thị trấn tổ chức Tết trồng cây tại trụ sở cơ quan, các Nhà
sinh hoạt cộng đồng, Trường học, Trạm Y tế… với quy mô và thời gian phù hợp.
Chú ý trồng cây bản địa tại các nhà văn hóa truyền thống để xây dựng không gian
văn hóa của dân tộc, địa phương mình.
III. CÔNG TÁC PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN TRONG DỊP TẾT
1. Về hàng hóa, lương thực, thực phẩm và chỉnh trang đô thị.
1.1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:
- Kiểm tra hàng hóa phục vụ nhân dân vui Tết đón Xuân, yêu cầu các mặt
hàng phù hợp với thị hiếu, phong tục tập quán của nhân dân. Đảm bảo chất lượng,
số lượng một số mặt hàng thiết yếu, chống đầu cơ tích trữ, không để khan hiếm
gây đột biến về giá cả ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.
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- Phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường
kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển và mua bán các hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết;
kịp thời phát hiện và xử lý các mặt hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc
xuất xứ; đặc biệt là các mặt hàng cấm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đạo đức
thanh thiếu niên, nhi đồng như pháo các loại, đồ chơi mang tính bạo lực... .
- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp thu dọn gọn gàng, che
chắn và vệ sinh tại các công trình xây dựng còn dở dang, đảm bảo mỹ quan chung;
tham mưu xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng mặt bằng bến xe cũ để tập kết
vật liệu xây dựng; lấn chiếm lòng đường trái phép để buôn bán tại các tuyến
đường.
- Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý xây dựng, phòng chống
cháy nổ, vệ sinh khu vực nội thị, Chợ tạm A Lưới, Chợ Bốt Đỏ…. Cương quyết xử
lý tình trạng xây dựng trái phép, các vi phạm về trật tự xây dựng, đô thị và vệ sinh
môi trường… Hướng dẫn UBND các xã thuộc khu vực thị trấn mở rộng trong công
tác quản lý và xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị như
lấn chiếm vỉa hè, đường, vệ sinh môi trường, cây xanh, cây cảnh dãi phân cách
đường Hồ Chí Minh.
- Tổng dọn vệ sinh, đảm bảo hệ thống đèn chiếu sáng và hệ thống phun nước
tại Quảng trường.
1.2. Chỉ đạo Ban Quản lý Công trình công cộng và Dịch vụ công ích
- Tổ chức thu gom rác thải triệt để, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm
khu vực trung tâm thị trấn, khu vực Chợ tạm A Lưới, Chợ Bốt Đỏ, Quảng trường
huyện. Dọn dẹp rác thải khu vực Chợ A Lưới.
- Ra quân tổng dọn vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải và chăm sóc cây xanh
trên các tuyến đường khu vực thị trấn A Lưới, cây cảnh các bồn hoa trước cổng
Chợ A Lưới cũ, bến xe trung tâm A Lưới.
- Kiểm tra rà soát lập kế hoạch xây dựng, duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu
sáng công cộng, đường nội thị nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.
2. Công tác đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân
2.1 Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng,
UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng
phương án phòng chống dịch bệnh, dịch tiêu chảy cấp, ngộ độc thực phẩm hàng
loạt; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch kịp thời vận chuyển, cấp cứu và
điều trị bệnh nhân trên địa bàn huyện. Trung tâm Y tế huyện có kế hoạch chuẩn bị
cơ số thuốc, vật tư y tế để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.
2.2 Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp các cơ quan
liên quan chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kịp thời tiêu
hủy những gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của
nhân dân; tham mưu xây dựng Kế hoạch Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác.
3. Đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ cho nhân dân
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3.1 Đề nghị Điện lực A Lưới có phương án đảm bảo nguồn điện phục vụ
nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán, đặc biệt đối với các điểm tổ chức các hoạt
động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và chiếu sáng công cộng...
3.2 Đề nghị Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xây dựng và cấp
nước Thừa Thiên Huế có kế hoạch đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sinh hoạt phục
vụ nhân dân trong dịp Tết.
4. Tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho các đối tượng chính
sách, Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có uy
tín theo quy định.
4.1 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các
xã, thị trấn kịp thời chuyển quà của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh đến đúng đối
tượng; lựa chọn các đối tượng chính sách để lãnh đạo huyện thăm và tặng quà nhân
dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
4.2. Phòng Dân tộc tham mưu UBND huyện kế hoạch thăm và tặng quà
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Lưu ý: Đề nghị UBMTTQVN huyện, các hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ
với UBND huyện để phân phối quà hỗ trợ của Trung ương, các doanh nghiệp, nhà
hảo tâm... đến đúng đối tượng, tránh trùng lặp.
4.3 Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp Phòng Lao đông –
Thương binh và Xã hội tham mưu UBND huyện kế hoạch thăm, tặng quà cho các
đơn vị và các đối tượng chính sách trên địa bàn; phối hợp Văn phòng Huyện ủy
tham mưu và bố trí lịch lãnh đạo huyện đón tiếp các đoàn đến thăm, chúc Tết.
4.4 UBND các xã, thị trấn
Quan tâm người dân thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình
chính sách có công, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn,…không để xảy ra tình
trạng thiếu đói trong những ngày Tết.
Ngoài ra, đề nghị UBND thị trấn A Lưới chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị
tăng cường công tác kiểm tra, sắp xếp các hộ buôn bán lấn chiếm lòng lề đường
trong khu vực thị trấn A Lưới mở rộng.
5. Công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội
5.1. Công an huyện
- Chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các Đồn Biên phòng có
phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện.
- Chỉ đạo Ban Công an các xã, Đồn Công an thị trấn có phương án đảm bảo
an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông, đặc biệt là trên địa bàn thị
trấn, đường Hồ Chí Minh; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về
giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm trong việc sản
xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ...
5.2. Các cơ quan, ban, ngành liên quan
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- Tổ chức lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo trực 24/24 giờ: Từ ngày
02/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (tức là ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất
đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt và yêu cầu cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước; không vi
phạm Luật Giao thông đường bộ, không cờ bạc…
5.3. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng công an thường xuyên tổ
chức lực lượng kiểm tra và xử lý kịp thời các đối tượng đánh bạc dưới mọi hình
thức, gây rối trật tự công cộng, vi phạm về An toàn giao thông.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ đã được phân
công, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Sử dụng kinh phí đã được
UBND huyện giao trong năm 2019 để tổ chức các hoạt động Lễ, Tết theo nhiệm vụ
được phân công đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm. Ngoài ra, tùy tình hình thực
tế, các địa phương, đơn vị tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách,
cán bộ, nhân viên, lãnh đạo đã nghỉ hưu, có hoàn cảnh khó khăn…(lưu ý: định
mức một suất quà không vượt quá định mức xuất quà của lãnh đạo huyện tặng).
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về
UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện, theo số điện thoại:
0234.3878.258) để xử lý.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan có liên quan, các xã, thị trấn sớm có kế
hoạch triển khai các nhiệm vụ đã được phân công./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Thường vụ Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: LĐ và CVVX;
- Lưu: VT.
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