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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh 

Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022) và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước 

 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND huyện về việc 

tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng 

năm 2022, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022) và các ngày lễ 

lớn của quê hương, đất nước với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thông qua các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 

(01/5/1972 - 01/5/2022) và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước để khơi dậy niềm 

tự hào, động viên các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện phát huy truyền thống anh 

hùng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương 

ngày càng giàu đẹp.  

Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh 

việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng nông thôn mới, xã đạt 

chuẩn văn hoá nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; đẩy mạnh các phong 

trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức công tác tuyên truyền và các hoạt động phải gắn với việc phát động 

các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh tổng 

hợp đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức các hoạt động phải thiết thực, 

hiệu quả, tạo được niềm tin và sự phấn khởi, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, đặc 

biệt đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung 

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về truyền thống cách mạng 

hào hùng của quân và dân Hải Lăng nói riêng và cả nước nói chung trong kháng chiến; 

ý nghĩa lịch sử sự kiện 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 

01/5/2022), 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2022), 32 năm Ngày lập lại huyện Hải Lăng  (01/5/1990 - 

01/5/2022) và 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 907/4/1907 - 07/4/2022), từ 

đó quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm 

kỳ 2020-2025. 
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- Biểu dương các mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến 

trên các lĩnh vực đời sống xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 

trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05- CT/BCT của Bộ Chính trị 

về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Đấu tranh phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, 

Nhà nước; xuyên tạc lịch sử đấu tranh của quân và dân Hải Lăng, những thành tựu 

phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà nói riêng và toàn tỉnh, cả nước nói chung. 

- Tuyên truyền các nhiệm vụ, nội dung, kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới vào năm 2023. 

- Tập trung công tác tuyên truyền cổ động trực quan. 

1.2. Hình thức 

- Các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức treo cờ Tổ 

quốc, khẩu hiệu, cờ gió tại trụ sở làm việc; làm vệ sinh trong và ngoài khuôn viên cơ 

quan, đơn vị xanh - sạch- đẹp. 

- Trung tâm VHTT-TDTT huyện: Đẩy mạnh công tác truyền thông  trên trang 

thông tin điện tử huyện, hệ thống truyền thanh huyện, các xã, thị trấn, các thôn, khóm, 

HTX; treo khẩu hiệu vượt đường, cờ gió, cờ phướn, cờ đuôi én trên các trục đường 

chính thị trấn Diên Sanh; phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Trị xây dựng các 

phóng sự tuyên truyền Kỷ niệm 32 năm Ngày lập lại huyện (01/5/1990 - 01/5/2022).  

- UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa 

phương; treo cờ Tổ quốc, băng khẩu hiệu tuyên truyền, cờ gió tại trụ sở làm việc của 

UBND xã, thị trấn, trung tâm HT&SHVHCĐ, HTX, trường học, trạm y tế, các di tích 

lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, công trình đền ơn, các trục đường chính; tăng cường tuyên 

truyền, vận động các nhân dân treo cờ Tổ quốc, thờ ảnh Bác Hồ đạt tỷ lệ 100%. Ra 

quân làm vệ sinh gắn với chỉnh trang nông thôn. 

1.3. Thời gian: Từ ngày 20/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng VH&TT huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm VHTT-TDTT huyện và các cơ quan, đơn vị liên 

quan, UBND các xã, thị trấn. 

2. Tổ chức các hoạt động cấp huyện 

2.1. Giải bóng đá nam 7 người (trong khuôn khổ Đại hội TDTT huyện Hải Lăng 

lần thứ VII, năm 2021 – 2022). 

- Đối tượng: Mỗi xã, thị trấn, khối LLVT, các trường THPT huyện tham gia 01 

đội bóng. 

- Thời gian: từ ngày 17/4/2022 đến ngày 03/5/2022. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm VHTT-TDTT huyện. 

2.2. Giải Đẩy gậy (trong khuôn khổ Đại hội TDTT huyện lần thứ VII). 

- Đối tượng: Mỗi xã, thị trấn, khối LLVT, các trường THPT huyện được đăng ký 

một đoàn VĐV để tham gia giải. 

- Thời gian: ngày 19/4/2022 (thứ Ba) 

- Nội dung, hình thức, địa điểm: có Điều lệ giải kèm theo. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm VHTT-TDTT huyện. 

2.3. Tổ chức công bố phát hành Tập san ảnh “Hải Lăng - 30 năm xây dựng 

và phát triển” và phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật 

- Thời gian: dự kiến ngày 29/4/2022 (thứ Sáu). 

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 HĐND&UBND huyện. 
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- Đơn vị chủ trì: Phòng VH&TT huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm VHTT-TDTT huyện.  

2.4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

- Thời gian: ngày 21/4/2022 (thứ Năm). 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm VHTT-TDTT huyện. 

- Đơn vị phối hợp: BGH các trường học trên địa bàn huyện.  

2.5. Phát động ra quân làm vệ sinh môi trường  

- Địa điểm: các địa điểm công cộng, NTLS, đường làng, ngõ xóm, khuôn viên 

các cơ quan, đơn vị và từng hộ gia đình gắn với việc xây dựng NTM và chỉnh trang 

nông thôn, đảm bảo xanh, sạch, đẹp.  

- Thời gian: Trước 20/4/2022. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng TN&MT huyện 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Môi trường - Đô thị, VP điều phối NTM huyện. 

2.6. Viếng nghĩa trang liệt sỹ  

- Thời gian: Vào lúc 16 giờ ngày 29/4/2021 (thứ Sáu) 

- Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng LĐTB&XH huyện. 

- Thành phần tham gia: Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đóng 

trên địa bàn Thị trấn Diên Sanh; cán bộ và nhân dân xã Hải Lâm, thị trấn Diên Sanh. 

(Các xã, thị trấn chủ động tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ hoặc bia ghi danh liệt 

sỹ tại địa phương mình theo thời gian nêu trên). 

3. Tham gia các hoạt động cấp tỉnh 

3.1 Tham gia giải Đua thuyền Lễ hội Thống nhất non sông tỉnh Quảng Trị 

năm 2022. 

- Số lượng: Tham gia 02 đội đua (01 đội nữ và 01 đội nam) 

- Thời gian: ngày 30/4/2022 (thứ Bảy). 

- Đại điểm: Di tích QGĐB đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm VHTT-TDTT huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng VH&TT huyện, UBND các xã, thị trấn. 

3.2. Tham gia giải Võ Cổ truyền, giải Đẩy gậy (trong nội dung Đại hội TDTT 

tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII, năm 2021-2022). 

- Thời gian, địa điểm: Theo Kế hoạch của Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh 

Quảng Trị lần thứ VIII, năm 2021-2022. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm VHTT-TDTT huyện. 

III. KINH PHÍ 
Trích từ ngân sách sự nghiệp văn hóa, TDTT và nguồn xã hội hóa. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt 

các nội dung Kế hoạch này. 

- Hướng dẫn công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động 

TDTT chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 

đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 50 năm Ngày giải phóng tỉnh quảng trị (01/5/1972 - 

01/5/2022) và 32 năm Ngày lập lại huyện Hải Lăng  (01/5/1990 - 01/5/2022). 

- Chủ trì tham mưu xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức Công bố phát hành 

Tập san ảnh “Hải Lăng - 30 năm xây dựng và phát triển” và phát động Cuộc thi Nhiếp 
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ảnh nghệ thuật. 

- Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện biết, chỉ đạo.  

2. Trung tâm VHTT-TDTT huyện  
- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan. Phối hợp Đài PT-

TH tỉnh, Báo Quảng Trị kịp thời tuyên truyền, đưa tin, bài, phóng sự các hoạt động kỷ 

niệm trên địa bàn huyện.  

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT cấp huyện và tham gia 

cấp tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt Cuộc thi Nhiếp ảnh nghệ thuật huyện.  

- Chủ trì tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; 

hướng dẫn thư viện các trường tham gia xếp sách nghệ thuật, triển lãm sách. Trực tiếp 

làm việc với Thư viện tỉnh hỗ trợ các hoạt động tại Ngày sách Việt Nam. 

- Chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chọn đội tuyển 

đua thuyền tham gia giải đua thuyền cấp tỉnh và các môn thi đấu trong khuôn khổ địa 

hội TDTT cấp tỉnh. 

3. Phòng TN&MT huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo 

phát động ra quân làm vệ sinh môi trường gắn với chỉnh trang nông thôn. 

4. Phòng LĐ,TB&XH huyện chủ trì tổ chức tốt Lễ viếng NTLS huyện và 

hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức viếng NTLS, nhà bia ghi danh liệt sĩ. 

5. Phòng TC-KH huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 

UBND huyện bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động. 

6. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội huyện; 

UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và Kế hoạch 

của UBND huyện để xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động cấp cơ sở và 

tích cực tham gia các hoạt động cấp huyện. 

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng 

tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022) và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, 

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã 

hội, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở VH,TT&DL; 

- BTV Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND, BTT UBMT huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- ĐU, UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Cáp Xuân Tá 
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