
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ CAO SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /UBND-VHXH 
V/v tổ chức các hoạt động văn hóa 

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) 

Cao Sơn, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: - Các đơn vị Trường học, Kiểm lâm, Y tế trên địa bàn xã; 

- Đài Truyền thanh xã; 

- Các thôn trên địa bàn. 

 

Thực hiện Công văn số 61/UBND-VHTT ngày 13/01/2022 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao 

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). 

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên 

và mọi tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 

các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, Nghị quyết Ðại hội 

lần thứ XIII của Ðảng; đồng thời bảo đảm nhân dân trên địa bàn xã đón tết vui 

tươi, lành mạnh và an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục tập quán và 

tình hình dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn yêu cầu các đơn vị 

(như kính gửi) triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị đóng trên địa bàn xã 

Chỉnh trang khuôn viên, tổng vệ sinh, tổ chức căng treo băng zôn, khẩu hiệu, 

Quốc kỳ, Đảng kỳ chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần 2022 tại đơn vị trước 

khi nghỉ tết. Việc treo cờ Tổ quốc thực hiện theo Hướng dẫn số 3420/HD-

BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng 

Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

2. Công chức VHXH phụ trách VHTT xã 

- Tham mưu kiểm tra, rà soát, tháo gỡ toàn bộ biển quảng cáo cũ nát hư 

hỏng gây mất mỹ quan không còn phù hợp với các quy định của Luật Quảng cáo 

và các văn bản có liên quan khác. 

- Phối hợp cùng Đội kiểm tra liên ngành VH-TT huyện tổ chức kiểm tra, 

chấn chỉnh và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm đối với các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã.  

- Căng treo băng zôn trên trục đường chính của xã theo nội dung khẩu hiệu 

(mẫu cấp trên cung cấp). Thời gian từ ngày 22/01 đến hết ngày 08/02/2022. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục, thể thao 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) theo quy định. 

3. Đài Truyền thanh xã 

Quan tâm, chú trọng thực hiện tốt việc tiếp, phát sóng các chương trình văn 

hóa, văn nghệ phát trên sóng truyền thanh huyện hoặc trên nhóm zalo nhằm đáp 

ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn xã. 



 

 

4. Các thôn trên địa bàn xã 

- Không tổ chức các loại hình lễ hội, hội xuân trong dịp Tết Nguyên Đán 

Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quản lý theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 

31/12/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm 

đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

- Phối hợp cùng với công chức VHXH phụ trách VHTT xã kiểm tra, rà soát, 

tháo gỡ toàn bộ biển quảng cáo cũ nát hư hỏng gây mất mỹ quan không còn phù 

hợp với các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản có liên quan khác.  

- Tuyên truyền hướng dẫn, vận động nhân dân vệ sinh, chỉnh trang đường 

thôn ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết (từ ngày 22/01 đến hết ngày 

08/02/2022), việc treo cờ Tổ quốc thực hiện theo Hướng dẫn số 3420/HD-

BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng 

Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

5. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền 

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần !  

- Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2022) !  

- Nhân dân các dân tộc huyện Bạch Thông ra sức thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 !  

- Nhân dân các dân tộc huyện Bạch Thông quyết tâm thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !  

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !  

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 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 ! 

Yêu cầu các đơn vị (như kính gửi) triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện của đơn vị mình về UBND xã qua (công chức VHXH phụ trách 

VHTT) trước ngày 12/02/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị Trường học; Kiểm lâm; Y tế; 

- Đài Truyền thanh xã; 

- Các thôn trên địa bàn. 

Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện BT; 

- Trung tâm VH huyện BT; 

- TTĐU; HĐND xã; 

- CT; PCT UBND xã; 

- CBCC xã; 

- Lưu: VHXH. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Hằng 
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