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Đồng Tháp, ngày 10 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022
Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 901TB/TU ngày 01 tháng 01 năm 2022 về Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng
Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022;
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022) và mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần
năm 2022, Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động
mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022, với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 92
năm đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân đón Tết
cổ truyền dân tộc, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự
hào về quê hương Đồng Tháp; quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế,
văn hóa, du lịch, hình ảnh quê hương, con người, thiên nhiên vùng Đất Sen hồng
nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
- Chăm lo gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã
hội trong dịp Tết đến, Xuân về.
2. Yêu cầu:
- Tổ chức các hoạt động phong phú về nội dung, hình thức đảm bảo vui
tươi, phấn khởi, hiệu quả, tiết kiệm và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống
của dân tộc.
- Chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an
toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh.
II. CÁC NHÓM NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Chỉnh trang cảnh quan, đường phố, khu vực công cộng, cơ quan, đơn
vị, hộ gia đình “Xanh - sạch - đẹp”; treo cờ Tổ quốc; tuyên truyền cổ động trực
quan, triển lãm, trưng bày không gian văn hóa, trang trí đường hoa xuân, tiểu
cảnh, cổng chào,… mang bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương.
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Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành Tỉnh và UBND huyện, thành phố.
2. Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Tiền
hiền Nguyễn Tú, Đền thờ ông bà Đỗ Công Tường tại thành phố Cao Lãnh,
Nghĩa trang Liệt sĩ tại xã Phú Đức huyện Tam Nông, Nhà lưu niệm Bác Tôn tại
huyện Lấp Vò, với thành phần tham dự tinh gọn, phù hợp điều kiện phòng.
chống dịch Covid - 19.
- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành Tỉnh và UBND huyện, thành phố.
3. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết:
- Thăm Lãnh đạo Tỉnh đã nghỉ hưu, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng
lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình có công với Cách mạng; thăm và chúc Tết
các đơn vị trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ các gia đình nghèo, người bệnh có hoàn
cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi lang
thang, cơ nhỡ, trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 và các đối tượng
bảo trợ xã hội khác được vui Xuân, đón Tết.
+ Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Tỉnh, các sở, ban, ngành Tỉnh và
UBND huyện, thành phố.
- Triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da
cam" năm 2022, chính quyền, đoàn thể tại các địa phương tổ chức các đoàn đi
thăm và tặng quà tết cho Hội Chữ thập đỏ cùng cấp.
+ Đơn vị chủ trì: Hội Chữ thập đỏ Tỉnh.
+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành Tỉnh và UBND huyện, thành phố.
- Thăm một số Tổ Nhân dân tự quản, Hội quán hoạt động hiệu quả; Hợp
tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2021;
Tổ Tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới.
+ Đơn vị chủ trì: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành Tỉnh và UBND huyện, thành phố.
- Thăm hỏi, động viên một số đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị Biên
phòng, cơ sở y tế, khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và các lực
lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.
+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND Tỉnh.
+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành Tỉnh và UBND huyện, thành phố.
- Thăm chúc Tết các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong và ngoài tỉnh.
+ Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.
+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành Tỉnh và UBND huyện, thành phố.
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- Thăm các văn nghệ sĩ, trí thức có nhiều đóng góp cho lĩnh vực văn hóa,
văn học, nghệ thuật của tỉnh.
+ Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
+ Đơn vị phối hợp: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh Tỉnh, các sở,
ban, ngành Tỉnh và UBND huyện, thành phố.
- Thăm, chúc Tết một số bà con đồng hương (tập thể và cá nhân) tại
Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đóng góp cho Tỉnh.
+ Đơn vị chủ trì: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh.
+ Đơn vị phối hợp: Hội Liên lạc với người đồng hương tỉnh Đồng Tháp
tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan.
4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, vui chơi
giải trí lành mạnh, bổ ích với quy mô, nội dung, hình thức phù hợp tình hình
dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.
- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành Tỉnh và UBND huyện, thành phố.
5. Tổ chức các cuộc họp mặt đầu năm mới:
- Họp mặt cán bộ chủ chốt, cán bộ hưu trí mừng Đảng – mừng Xuân
Nhâm Dần 2022.
+ Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành Tỉnh và UBND huyện, thành phố.
- Họp mặt Bí thư chi bộ khóm, ấp tiêu biểu trong tỉnh.
+ Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành Tỉnh và UBND huyện, thành phố.
- Họp mặt các Doanh nghiệp trong tỉnh.
+ Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành Tỉnh và UBND huyện, thành phố.
- Họp mặt Báo chí trong và ngoài tỉnh.
+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;
+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành Tỉnh và UBND huyện, thành phố.
6. Thực hiện chương trình xông đất đầu năm đối với doanh nghiệp, cá
nhân tiêu biểu để ghi hình và phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng
Tháp.
+ Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.
+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành Tỉnh và UBND huyện, thành phố.
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7. Tổ chức chương trình nghệ thuật giao thừa mừng Đảng – mừng Xuân
Nhâm Dần năm 2022 (Không tổ chức Lễ hội giao thừa và bắn pháo hoa):
- Tổ chức quay phim ghi hình, thu âm chương trình nghệ thuật đón giao
thừa và chúc Tết của Chủ tịch UBND Tỉnh tại phim trường của Đài Phát thanh
và Truyền hình Đồng Tháp để phát trên sóng của Đài trong đêm giao thừa và
tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam chúc Tết của Chủ tịch nước.
+ Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.
+ Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành
Tỉnh và UBND huyện, thành phố.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
- Bắt đầu từ ngày 10 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày mùng 8 tháng
Chạp).
- Cao điểm đợt hoạt động bắt đầu từ ngày 25 tháng 01 năm 2022 đến ngày
06 tháng 02 năm 2022 (nhằm ngày 23 tháng Chạp đến ngày mùng 6 Tết âm
lịch).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Hướng dẫn nội dung tuyên truyền Mừng Đảng – mừng Xuân Nhâm Dần
2022 gắn với kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2022).
- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt cán bộ chủ chốt,
cán bộ hưu trí mừng Đảng – mừng Xuân Nhâm Dần 2022.
2. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ
chức họp mặt Bí thư chi bộ khóm, ấp tiêu biểu trong tỉnh.
3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh
- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy
thăm một số Tổ nhân dân tự quản, Hội quán, Tổ phòng, chống dịch Covid - 19,
Tổ Tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới.
- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Liên lạc với người đồng hương
tỉnh Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu lãnh đạo Tỉnh ủy thăm,
chúc Tết một số bà con đồng hương (tập thể và cá nhân) tại Thành phố Hồ Chí
Minh có nhiều đóng góp cho Tỉnh.
- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tổ chức thành viên vận
động hội viên và nhân dân tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội,
phòng, chống dịch Covid - 19 đạt hiệu quả cao.
4. Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh
Xây dựng Kế hoạch lãnh đạo Tỉnh thăm và chúc Tết các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài tỉnh; thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh;
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thông báo và tổ chức các đoàn viếng Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Nghĩa trang
Liệt sĩ Tỉnh, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tam Nông, Nhà lưu niệm Bác Tôn.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện,
thành phố tổ chức các hoạt động với quy mô, nội dung, hình thức phù hợp trong
tình hình phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng
Tháp biên tập, dàn dựng, thực hiện thu âm, quay hình chương trình nghệ thuật
đón giao thừa để phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp
trong đêm giao thừa ngày 31/01/2022.
- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, tháo dỡ các panô, băng rôn đã hết hạn tuyên
truyền, nội dung không còn phù hợp, ảnh hưởng tới mỹ quan tại các địa phương;
thay mới các cụm cổ động, hệ thống panô, băng rôn tổ chức tuyên truyền kỷ
niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Nhâm Dần
năm 2022.
- Chỉ đạo và kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao, du
lịch, lễ hội và công tác phòng, chống dịch Covid - 19 ở các địa phương, đảm bảo
văn minh, an toàn, tiết kiệm, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để phục vụ cho đoàn lãnh đạo
Tỉnh và nhân dân đến thắp hương tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.
- Phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh, Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh và các đơn vị liên quan lựa chọn một số văn nghệ sĩ
tiêu biểu, trí thức có nhiều đóng góp cho Tỉnh để lãnh đạo tỉnh đến thăm, báo
cáo UBND Tỉnh trước ngày 10/01/2022.
6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình
Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh, Tạp chí Văn
nghệ Đồng Tháp
- Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí
trong tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở thông tin, tuyên truyền để nhân dân
hiểu rõ và đồng thuận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Phối hợp với các
cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh Kế hoạch họp mặt
Báo chí trong và ngoài tỉnh.
- Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng
Thông tin điện tử Tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Đồng Tháp: Xây dựng các chuyên
trang, chuyên mục kịp thời đưa tin tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 92
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022) và
mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước
và của tỉnh đã đạt được trong năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm năm
2022.
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- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp chủ trì, phối hợp thực hiện
Chương trình xông đất đầu năm đối với doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu để ghi
hình và phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Phối hợp với Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức biên tập,
dàn dựng, thực hiện thu âm, quay hình chương trình nghệ thuật đón giao thừa và
chúc Tết của Chủ tịch UBND Tỉnh để phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền
hình Đồng Tháp trong đêm giao thừa ngày 31/01/2022 và tiếp sóng Đài Truyền
hình Việt Nam chúc Tết của Chủ tịch nước. Tăng thời lượng phát sóng chương
trình truyền hình phong phú, sinh động, hấp dẫn phục vụ nhân dân trong dịp Tết.
7. Sở Y tế: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19, kiểm tra
vệ sinh an toàn thực phẩm, trực cấp cứu, giám sát chặt chẽ công tác phòng,
chống dịch bệnh trước, trong và sau Tết; đảm bảo lực lượng trực ban ở các cơ sở
y tế đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, cấp cứu của nhân dân.
8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các
đơn vị liên quan tham mưu kế hoạch đi thăm một số Hội quán, hợp tác xã, doanh
nghiệp nông nghiệp, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2021 (chuẩn bị quà
và phương tiện đi thăm), báo cáo UBND Tỉnh.
9. Sở Công Thương: Có kế hoạch đảm bảo nguồn hàng, lương thực, thực
phẩm và bình ổn giá cả thị trường trước trong và sau Tết.
10. Cục Quản lý thị trường Tỉnh: Tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá
dịch vụ và hàng hóa; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi
buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.
11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân dịp
Tết Nguyên đán. Đồng thời, tham mưu UBND Tỉnh trong việc tổ chức đi thăm
hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; các cơ
sở bảo trợ xã hội và các tổ chức, cá nhân nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan sạch đẹp
và lễ thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang và công trình ghi công liệt sĩ trên địa
bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu thăm viếng của nhân dân; hướng dẫn các huyện, thành
phố tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ đảm bảo trang trọng, ý nghĩa thiết thực.
- Chuẩn bị đảm bảo các điều kiện để đoàn lãnh đạo tỉnh và nhân dân
đến thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tam
Nông.
12. Sở Giao thông vận tải: phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
triển khai công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa kịp thời các hư hỏng trên hệ thống
giao thông đường bộ; hướng dẫn chủ bến, chủ khai thác các bến phà, bến khách
ngang sông trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự an toàn
giao thông tại các công trình bến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và
người tham gia giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa an toàn, thông suốt và
đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết.
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13. Sở Nội vụ: Tham mưu UBND Tỉnh kế hoạch thăm, chúc Tết các tổ
chức, cá nhân tôn giáo trong và ngoài tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư
tham mưu UBND Tỉnh tổ chức Họp mặt Doanh nghiệp và Tuyên dương Doanh
nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, năng động, sáng tạo năm 2021.
14. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan
xây dựng Kế hoạch tổ chức họp mặt các Doanh nghiệp và thăm một số doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh.
15. Sở Tài chính: Tham mưu UBND Tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế
hoạch trong dự toán năm 2022 của các đơn vị có liên quan; kiểm tra việc sử
dụng kinh phí theo quy định.
16. Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh: Phối hợp với các ngành
chức năng và chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự huyện, thành phố bảo đảm an
ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết
Nguyên đán.
17. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các
ngành và lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới không để xuất
nhập cảnh trái phép; đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vùng biên giới vui
xuân đón Tết cổ truyền lành mạnh, an toàn.
18. Hội Chữ thập đỏ Tỉnh: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương
liên quan xây dựng kế hoạch triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn
nhân chất độc da cam" năm 2022 đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực.
19. Công ty Điện lực Đồng Tháp: Đảm bảo cung cấp điện phục vụ trong
dịp Tết, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn điện.
20. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình
mừng Đảng – mừng Xuân đảm bảo quy mô, nội dung, hình thức phù hợp tình
hình phòng, chống dịch Covid - 19 tại dịa phương phục vụ nhân dân vui Xuân,
đón Tết.
- Chỉ đạo thực hiện an toàn thực phẩm; tuần lễ vệ sinh “Xanh - sạch đẹp” khóm, ấp, đường phố, chỉnh trang cảnh quan công sở, nhà cửa…; hướng
dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh,
sạch đẹp và lễ thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang và công trình ghi công liệt sĩ
trên địa bàn, phục vụ tốt nhu cầu thăm viếng của nhân dân.
- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo trì, sửa chữa kịp
thời các hư hỏng của hệ thống giao thông đường bộ do địa phương quản lý; phối
hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo
trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa tại các bến phà, bến
khách ngang sông trên địa bàn huyện, thành phố.
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- UBND huyện Lấp Vò: chuẩn bị các điều kiện cho Đoàn cán bộ huyện và
nhân dân đến viếng Nhà lưu niệm Bác Tôn.
- UBND thành phố Cao Lãnh: Xây dựng Kế hoạch mừng Đảng – mừng
Xuân năm 2022, thực hiện trang trí đường hoa Xuân trên trục đường Lý Thường
Kiệt và các tuyến đường xung quanh Công viên Văn Miếu; lựa chọn một số di
tích lịch sử văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thành phố để lãnh đạo tỉnh đến viếng,
thăm: Khu di tích Tiền hiền Nguyễn Tú, Đền thờ Ông, bà Đỗ Công Tường...
(chuẩn bị hoa và trái cây cho lãnh đạo tỉnh đến thăm, viếng), thông qua UBND
Tỉnh trước ngày 10/01/2022.
- UBND Thành phố Sa Đéc: Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa
Xuân năm 2022 thông qua UBND Tỉnh trước ngày 10/01/2022.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm
2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930
– 03/02/2022): Các đơn vị, địa phương sử dụng nguồn kinh phí đã được phân bổ
đầu năm và vận động xã hội hóa để thực hiện cho phù hợp, đúng quy định tài
chính.
Yêu cầu các Sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành
phố chỉ đạo triển khai thực hiện, báo cáo về Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch) để theo dõi, chỉ đạo. /.
Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND, UBMTTQVN Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH Tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo ĐT, Đài PTTH ĐT, Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX. VD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Bửu

