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KẾ HOẠCH
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tết Canh Tý năm 2020
Thực hiện Công văn số 101-CV-ĐU ngày 06/01/2020 của Đảng uỷ về tổ chức các
hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của
UBND Thành phố Pleiku về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh
Tý năm 2020.
Căn cứ tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương, Uỷ ban nhân dân phường xây
dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Canh Tý năm 200 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Quán triệt tinh thần mọi nhà đều có tết, tổ chức cho nhân dân đón Tết nguyên đán
Canh Tý năm 2020 phải thật sự vui tươi, lành mạnh, tuyệt đối an toàn và triệt để tiết
kiệm, chống lãng phí trong toàn thể nhân dân và cán bộ, công chức, người lao động.
2. Yêu cầu.
Các ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác phối hợp với lực lượng Công an, Ban
Chỉ huy Quân sự, Ban bảo vệ dân phố, Tổ tự quản, Ban Giám hiệu các trường, các Tổ
dân phố, làng và cán bộ, công chức, người lao động để triển khai thực hiện tốt kế hoạch
này.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ.
1. Các hoạt động do Thành phố tổ chức:
1.1. Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, đền Tưởng niệm Liệt sỹ Hội
Phú và Di tích lịch sử văn hóa Nhà lao Pleiku:
Thời gian: 7 giờ 45 phút, thứ Ba ngày 21/01/2020 (nhằm ngày 27 tháng Chạp
năm Kỷ Hợi).
Thành phần tham dự: Mời Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đại
diện các ban ngành ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân phường Thắng Lợi.
Lễ viếng đền Tưởng niệm Liệt sỹ Hội Phú và di tích lịch sử văn hóa Nhà lao
Pleiku diến ra sau lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
1.2. Tổ chức đêm hội giao thừa mừng xuân Canh Tý năm 2020:
- Diễn ra từ 22h00’ ngày 24/02/2020 đến 0h20; ngày 25/01/2020 (tức đêm 30 Tết
Kỷ Hợi).
- Địa điểm: Tại Quảng trường Đại đoàn kết.

Đài truyền thanh, Ban nhân dân các TDP, làng Thông báo rộng rãi cho nhân dân,
cán bộ, công nhân viên chức, người lao động được biết thời gian, địa điểm tổ chức để
tham dự.
1.3. Tổ chức các điểm bán sản phẩm Tết:
Về các điểm kinh doanh hoa Tết Canh Tý năm 2020 theo thông báo của UBND
thành phố Pleiku gồm có 04 vị trí cụ thể sau:
- Tại khu Hội chợ triển lãm tỉnh Gia Lai, số 27 đường Nguyễn Văn Cừ, phường
IaKring, thành phố Pleiku. Tổng số lô dự kiến: 200 lô.
- Khu vực đất của Hoàng Anh Gia Lai (bên cạnh khách sạn Hoàng Anh Gia Lai),
phường Phù Đổng, thành phố Pleiku. Tổng số lô dự kiến: 92 lô.
- Khu vực sân bóng làng Kép, phường Đống Đa, thành phố Pleiku. Tổng số lô dự
kiến: 106 lô.
- Khu vực suối Hội Phú, phường Hội Thương, thành phố Pleiku. Tổng số lô dự
kiến: 120 lô.
UBND phường nghiêm cấm các hộ dân tự ý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh
doanh bán hoa, bán cây cảnh và các sản phẩm trang trí Tết gây mất an toàn giao thông
và Trật tự đô thị trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020. Nếu các hộ dân có nhu
cầu kinh doanh các sản phẩm Tết, đề nghị liên hệ đăng ký tại các điểm chợ hoa Tết tập
trung nêu trên theo đúng quy định. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định
của pháp luật.
2. Đối với các hoạt động của UBND phường:
2.1. Tổ dân phố, làng, các đơn vị trường học:
- Tổ chức vận động nhân dân, cán bộ, giáo viên, học sinh dọn vệ sinh đường phố
nơi công cộng, trường lớp và từng hộ gia đình bảo đảm sạch, đẹp trong dịp Tết. Các
TDP, làng huy động cán bộ quân dân chính, BVDP và các tâng lớp nhân dân tổ chức ra
quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, cạo xóa các giấy quảng cáo rao vặt dán trên trụ điện,
tường rào.
- Treo quốc kỳ và khẩu hiệu tại Hội trường các Tổ dân phố, Làng, Trường học, và
các hộ gia đình từ ngày 25/01/2020 đến hết ngày 27/01/2020. Trang trí cờ, băng rôn,
khẩu hiệu chào mừng tại bảng hiệu Tổ dân phố văn hoá, làng theo quy định, và kỷ niệm
90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).
- Về nghỉ tết: Cán bộ, Công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hành
chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - Xã hội được nghỉ liền 7 ngày, từ
thứ Năm ngày 23/01/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/01/2020 (tức là ngày 29 tháng Chạp
năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Canh Tý).
- Vận động toàn thể nhân dân, cán bộ, giáo viên và học sinh tăng cường công tác
phòng chống cháy, nổ, dịch bệnh, bài bạc và các tệ nạn xã hội khác, chấp hành luật Giao
thông đường bộ, triệt để thực hiện tốt các quy đinh của Nhà nước về cấm buôn bán sử
dụng và đốt pháo.
- Đề nghị Tổ trưởng các Tổ dân phố, Thôn trưởng rà soát quan tâm thăm hỏi, tặng
quà cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

- Tổ chức cho bà con trong làng đón Tết theo kế hoạch của Ban nhân dân. Tùy
theo điều kiện, khả năng tổ chức đón giao thừa và thăm hỏi động viên nhân dân trên địa
bàn Tổ dân phố, làng.
- Quan tâm, nắm tư tưởng gia đình và Thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2020.
2.2. Công chức Văn hoá - Xã hội phụ trách VHTT.
- Phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, các Tổ dân phố, làng tăng cường
công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt
động Mừng Đảng, Mừng Xuân năm 2020, nêu bật các thành tựu mà Đảng bộ và nhân
dân phường đã đạt được trong những năm qua.
- Tổ chức các cụm panô, băng rôn tuyên truyền theo hướng dẫn của phòng Văn
hoá Thông tin và Ban Tuyên giáo Thành uỷ.
- Phối hợp với Đoàn phường và các đoàn thể chuẩn bị chương trình văn nghệ, sân
khấu, kinh phí phục vụ đêm diễn văn nghệ “Xuân ấm áp” năm 2020.
- Trang trí Trụ sở và Hội trường UBND phường.
2.3. Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách LĐTB-XH, Hội chữ thập đỏ.
- Rà soát danh sách các đối tượng người có công, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ,
các đồng chí Đảng viên 40,45,50,55,60,65 năm tuổi Đảng trở lên trình lãnh đạo Đảng
ủy, UBND phường phê duyệt và tổ chức thăm hỏi (thời gian trước ngày 14/01/2020).
- Phối hợp với các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm lập danh sách các hộ gia đình
nghèo, khó khăn, đối tượng chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia
đình chính sách và người có công trên địa bàn để các cấp, các ngành thăm, tặng quà.
- Lập danh sách khoảng 30 đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo, khó
khăn để Công ty TNHH Vĩnh Hiệp trao quà tại đêm diễn văn nghệ “Xuân ấm áp” tổ
chức vào đêm ngày 18/01/2020 (tối thứ Bảy).
- Rà soát lại các hộ thiếu đói trong dịp Tết, đảm bảo không có hộ nào đói trong
dịp Tết.
2.4. Trạm Y tế.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh, chú ý khu vực 03 làng, chợ Thắng Lợi.
Phân công cán bộ trực, sẵn sàng khám điều trị kịp thời cho nhân dân (báo cáo lịch trực
Tết về Văn phòng UBND phường trước ngày 20/01/2020). Tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là các cơ sở kinh doanh, buôn bán, những
nơi tập trung đông người.
2.5. Cán bộ Quản lý chợ.
Kiểm tra, kiểm soát xử lý và báo cáo kịp thời nếu có dịch bệnh gia súc, gia cầm
xảy ra và các loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Kiên quyết xử lý các hộ kinh
doanh giết mổ gia súc, gia cầm không đủ tiêu chuẩn, không rõ nguồn gốc, không qua
kiểm dịch, phối hợp với Tổ TTĐT xử lý triệt để các hộ buôn bán lấn chiếm lòng lề
đường gây cản trở giao thông. Nhắc nhở các hộ kinh doanh đảm bảo công tác phòng
cháy chữa cháy trong chợ, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không thắp nhang, lập
bàn thờ trong chợ.

2.6. Ban chỉ huy Quân sự – Công an – Ban bảo vệ dân phố – Tổ TTĐT.
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện tuần tra canh gác bảo đảm an ninh chính trị, trật
tự, an toàn xã hội, nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình
huống xảy ra, không để phát sinh “điểm nóng”, tối phạm liên quan đến “tín dụng đen”,
“đòi nợ thuê”.
- Tổ chức ra quân tấn công truy quét, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội,
bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, ngăn chặn việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển
và sử dụng các loại pháo.
- Thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các hộ buôn bán sản phẩm Tết tự ý lấn
chiểm lòng đường, vỉa hè theo quy định.
- Công an phường, Ban chỉ huy Quân sự, Ban BVDP bố trí cán bộ trực gác trong
đêm diễn văn nghệ “Xuân ấm áp”.
- Ban chỉ huy quân sự phường chuẩn bị tốt các điều kiện để giao phát lệnh và
quản lý tốt thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2020, đảm bảo giao quân đạt 100% kế
hoạch.
2.7. Công chức Tài chính Kế toán.
Chủ động phối hợp, tham mưu về kinh phí đảm bảo cho các hoạt động Tết Canh
Tý kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật.
2.8. Công chức Văn phòng – Thống kê.
- Tham mưu thành lập Đoàn đi thăm, tặng quà cho các Tổ dân phố và làng.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên và các ban ngành đoàn thể chuẩn bị tốt các điều
kiện về cơ sở vật chất phục vụ đêm diễn văn nghệ “Xuân ấm áp”. Phát hành Giấy mời
các thành phần tham dự đêm diễn văn nghệ và lễ chào cờ đầu năm.
- Xây dựng kế hoạch phân công lãnh đạo, công chức, người HĐKCT trực bảo vệ
tài sản cơ quan, giải quyết công việc trong đợt nghỉ lễ, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của
nhân dân.
- Theo dõi đôn đốc các ngành thực hiện kế hoạch này và tổng hợp tình hình trước,
trong và sau tết báo cáo Đảng ủy và Uỷ ban nhân dân Thành phố theo quy định.
2.9. Công chức Địa chính – Xây dựng, Tổ quản lý nghĩa địa.
Làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng trên địa bàn, tiếp tục
theo dõi các hoạt động tại nghĩa địa làng Chuet 1.
2.10. Hội người cao tuổi – Câu lạc bộ Thơ ca.
- Chuẩn bị thơ chúc xuân phục vụ chào cờ đầu năm.
- Tham mưu tổ chức mừng thọ cho các Cụ nhân tết nguyên đán Canh Tý năm
2020.
2.11. Đề nghị Đoàn thanh niên phường.
- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành đoàn thể chuẩn bị chương trình, các tiết
mục văn nghệ trong đêm Xuân ấm áp vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 18/01/2020 tại Trụ sở
UBND phường. Phối hợp với Văn phòng Thống kê, VHTT chuẩn bị sân khấu, âm thanh,
bàn ghế phục vụ đêm diễn.

Thành phần tham dự: Mời Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND – UBND,
UBMTTQVN, toàn thể cán bộ công chức, người lao động của phường; Bí thư chi bộ,
Tổ trưởng các Tổ dân phố, làng cùng tham dự.
2.12. Đảng uỷ - HĐND – UBND - UBMTTQ và các đoàn thể: Tổ chức chào cờ
đầu năm vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 25/01/2020 (sáng mồng 01 tết) kính mời các đồng
chí nguyên Lãnh đạo phường; Bí thư các Chi bộ, Trưởng trưởng các Tổ dân phố, làng,
Ban Giám hiệu các trường, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của phường
đến dự.
- Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phối hợp thông tin với UBND phường để
đảm bảo mọi người dân đều được ăn Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.
- Tổ chức dọn dẹp vệ sinh cơ quan, phòng làm việc vào chiều ngày 17/01/2020.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Nhận đựơc kế hoạch này đề nghị Tổ trưởng các Tổ dân phố, Thôn trưởng các
làng, Hiệu trưởng các trường báo cáo Cấp uỷ Chi bộ chỉ đạo đơn vị mình triển khai thực
hiện tốt kế hoạch này.
Trưởng các ngành đoàn thể có kế hoạch phối hợp để tổ chức thực hiện.
Cán bộ, công chức, người lao động Uỷ ban nhân dân trên cơ sở nhiệm vụ được
giao chủ động phối hợp thực hiện đạt kết quả cao nhất.
Sáng ngày 27/01/2020 (tức mồng 3 tết) đề nghị Tổ trưởng, Thôn trưởng các làng
báo cáo tình hình trước, trong và sau tết gửi về UBND phường (có thể báo cáo trực tiếp
qua điện thoại cho đ/c Long – Văn phòng- Thống kê - SĐT: 0914170128).
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Uỷ ban nhân dân phường
(qua Văn phòng – Thống kê) để tổng hợp trình lãnh đạo UBND phường kịp thời chỉ đạo
và điều chỉnh./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- TT Đảng, HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Các TDP, làng, các trường;
- Các Ban, ngành đoàn thể;
- Lưu: VP-UBND.
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