
  ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 HUYỆN PHONG ĐIỀN                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số: 569/KH-UBND       Phong Điền, ngày 29 tháng 8 năm  2013 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập huyện, mừng xuân 

Giáp Ngọ và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 

 
Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Ban Tổ 

chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm 10 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (02/01/2004- 
02/01/2014) và Mừng xuân Giáp Ngọ - Mừng Đảng quang vinh. 

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/HU, ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Ban 
Thường vụ Huyện ủy Phong Điền về việc hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập 
huyện Phong Điền trực thuộc thành phố Cần Thơ (02/01/2004 – 02/01/2012). 

Ủy ban nhân nhân huyện Phong Điền xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 
động cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nhằm khẳng định những thành tựu đạt được trong 10 năm thành lập huyện 
Phong Điền và thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương; Thực hiện Nghị quyết 
45-NQ/TW, ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát 
triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu 
lần thứ XII của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X của 
Đảng bộ huyện Phong Điền. 

- Biểu dương sự lớn mạnh, trưởng thành của các lực lượng, các ngành, các 
xã, thị trấn trong 10 năm thành lập huyện Phong Điền và thành phố Cần Thơ trực 
thuộc Trung ương. 

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong và ngoài huyện 
có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, liên kết, xúc tiến đầu tư, tạo nguồn lực cho phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện. 

2. Yêu cầu: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động rộng rãi để nhân dân hiểu rõ 
mục đích, ý nghĩa, nội dung các hoạt động kỷ niệm và tích cực hưởng ứng, tham 
gia. 

- Huy động mọi nguồn lực tham gia đóng góp, thể hiện sự chung sức, chung 
lòng của Đảng bộ và nhân dân vì sự phát triển huyện Phong Điền văn minh, giàu 
đẹp. 
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- Các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Phong Điền và thành phố 
Cần Thơ trực thuộc Trung ương, gắn với Mừng xuân – Mừng Đảng phải được tổ 
chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, bảo đảm hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền: 

a) Công tác tuyên truyền cổ động, trang trí làm đẹp cảnh quan: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có trọng 
tâm, trọng điểm nhằm nêu bật ý nghĩa lịch sử các sự kiện chính trị, thành tựu đổi 
mới của huyện nhà trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 
suốt 10 năm qua; đồng thời, kêu gọi sự đoàn kết thống nhất ý chí, khơi dậy lòng 
yêu nước, tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước phát huy 
sức mạnh phấn đấu xây dựng huyện Phong Điền nói riêng và thành phố Cần Thơ 
trở nên đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

- Lắp đặt và trang trí đèn, hoa, pano, khẩu hiệu, cổng hơi, cổng hoa chào 
mừng năm mới 2014 trên các tuyến đường chính của huyện; vận động các doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp 
sống văn hóa văn minh đô thị, treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, tết, trang trí 
bangol, đèn dây văng trước cửa cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng thêm vẽ mỹ 
quan đô thị. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin chịu trách nhiệm chính và 
phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong toàn huyện. 

b) Biên tập, in ấn và xuất bản quyển “Phong Điền địa linh nhân kiệt”. 

- Thời gian hoàn thành: Hoàn thành trong quí IV năm 2013. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chịu trách nhiệm 
chính và phối hợp với các ban, ngành có liên quan. 

c) Ban hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm 10 năm thành lập huyện; 
viết và biên soạn một số tác phẩm ca ngợi quê hương và con người Phong 
Điền. 

- Thời gian hoàn thành: Hoàn thành trong quí IV năm 2013. 

- Đơn vị thực hiện: Mời Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu trách nhiệm chính 
và phối hợp với các ban, ngành có liên quan. 

d) Tổ chức Hội thi thiết kế Logo huyện Phong Điền.  

- Thời gian hoàn thành: Hoàn thành trong quí IV năm 2013. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các 
ngành có liên quan.  

2. Phát động thi đua chào mừng: 
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- Ban, ngành huyện, các xã, thị trấn và doanh nghiệp đóng trên địa bàn 
huyện phát động đợt đăng ký thi đua thực hiện các công trình, các sản phẩm, các 
chỉ tiêu nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Phong 
Điền gắn với Mừng xuân Giáp Ngọ - Mừng Đảng quang vinh năm 2014. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện 
Phong Điền xây dựng kế hoạch phát động phong trào và đăng ký thi đua; Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các ban, ngành huyện, các xã, thị trấn xác định 
các công trình, sản phẩm, chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực (đính kèm danh mục các 
công trình, sản phẩm, các chỉ tiêu). 

- Thời gian: bắt đầu từ quý IV năm 2012. 

3. Tổ chức lễ khởi công và khánh thành các công trình, sản phẩm đăng 
ký thi đua lập thành tích chào mừng: 

- Tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình: công nhận các sản 
phẩm, chỉ tiêu được các ban, ngành huyện, các xã, thị trấn đăng ký thi đua lập 
thành tích chào mừng (có danh mục đính kèm). 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các ban, 
ngành huyện và các xã, thị trấn. 

- Thời gian: từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến hết quý I năm 2014. 

4. Công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội: 

- Kịp thời nắm tình hình và xử lý tốt tình hình an ninh chính trị không để các 
thế lực thù địch hoạt động chống phá, đảm bảo an toàn cho các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban 
nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn khách trong nước và quốc tế đến 
thăm và làm việc trên địa bàn huyện. Tổ chức tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo 
an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; Phối hợp tổ chức tuần tra giữ gìn an 
ninh trật tự, bảo vệ an toàn các mục tiêu địa bàn trọng điểm. 

- Đơn vị thực hiện: Công an huyện kết hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện 
và các đơn vị có liên quan. 

5. Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập huyện, thành phố 
Cần Thơ trực thuộc Trung ương: 

a) Chuỗi sự kiện kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945 – 
19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
(02/9/1945 - 02/9/2013), ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2013); 69 
năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2013); 
lễ hội Hạ điền tại Đình thần Nhơn Ái. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa 
- Thể thao huyện tham mưu cho Ban Tổ chức các ngày lễ kỷ niệm huyện, hướng 
dẫn các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tổ chức và tham gia các hoạt động. 

- Thời gian thực hiện: Từ đầu tháng 8 năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 12 
năm 2013. 
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b) Các hoạt động khác: 

- Tháng 8 năm 2013, tổ chức mời các soạn giả như Nguyễn Thành Kiên, 
Nhâm Hùng, Hồ Hoàng, Nguyễn Hoài Vân,…viết và biên soạn một số tác phẩm 
ca ngợi quê hương và con người Phong Điền.  

Mời Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các ngành có liên quan.  

- Tháng 8 năm 2013, tham gia Hội thi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 
luật, điểm tại Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ. 

Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các ngành có liên quan huyện. 

- Ngày 30/8/2013 tổ chức giải vô địch Việt dã “Vòng cung lịch sử” huyện 
Phong Điền năm 2013. 

Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện phối hợp với các ngành có liên quan. 

- Ngày 05 – 06/9/2013 tổ chức Hội trại Tòng quân, đưa thanh niên lên 
đường bảo vệ tổ quốc năm 2013. 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các ngành có liên quan. 

- Ngày 10 – 12/9/2013 tổ chức Hội chợ hàng Việt về nông thôn đợt 1, tại 
thị trấn Phong Điền, nhân ngày lễ Quốc Khánh nước CHXHCNVN 02/9 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với các ngành có liên quan.  

- Ngày 25/9/2013 tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Du lịch thế giới 
(27/9), tại thị trấn Phong Điền như: Hội thi “Ngày hội Trái cây Phong Điền”, Hội 
thi Bánh dân gian, Hội thi Đờn ca tài tử năm 2013. 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin, 
Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các ngành có liên quan.  

- Ngày 06/11/2013 tổ chức Hội thi giới thiệu về đất và người Phong Điền. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp 
với các ngành có liên quan. 

- Từ ngày 15-17 tháng 11 năm 2013, tổ chức họp mặt ngày Nhà giáo Việt 
Nam (20/11), họp mặt cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành qua các 
thời kỳ và tổ chức các hoạt động trưng bày đồ dùng dạy học, kể truyện sách,… 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với các ngành có liên quan. 

- Tháng 11 năm 2013, xuất bản ấn phẩm xuân “Phong Điền 10 năm hình 
thành và phát triển”. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các ngành có liên quan.  

- Tháng 12 năm 2013: Tham gia Đại hội thể dục thể thao lần thứ VII cấp 
thành phố. 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - thể thao phối hợp với 
các ngành có liên quan. 
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6. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện, thành 
phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương: 

* Tham dự cấp thành phố:  

- Tham gia triển lãm 02 gian hàng tại Hội chợ với chủ đề “Thành phố Cần 
Thơ – Thành tựu 10 năm và phát triển”. Dự kiến khai mạc lúc 09 giờ 30 phút 
ngày 28/12/2013 và kết thúc vào ngày 29/12/2013. 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế và Hạ 
tầng huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - thể thao, Trung 
tâm Xúc tiến Thương mại - Du lịch huyện.  

- Tham gia mittinh và diễu hành, dự kiến 06 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 12 
năm 2013: Thuyết minh tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển huyện Phong 
Điền, không quá 200 chữ, gửi Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ; 
Chuẩn bị một xe hoa và một khối đại biểu riêng khoảng 100 người diễu hành 
(Quy định phải tập dợt trước khi dự lễ). 

Mời Liên đoàn Lao động huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Văn phòng 
huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Văn hóa và 
Thông tin, Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện. 

* Tổ chức cấp huyện:  

- Ngày 25 tháng 12 năm 2013, tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2013-
2014. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện phối hợp 
với các ngành có liên quan.  

- Ngày 26/12/2013 tổ chức Tết Dương lịch, họp mặt kỷ niệm 10 năm huyện 
Phong Điền thành lập và kỷ niệm  84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam, tại hội trường Huyện ủy. Nhân dịp này, tuyên dương 10 nông dân sản xuất 
giỏi tiêu biểu, 10 gương người tốt việc tốt tiêu biểu, 10 doanh nghiệp có thành 
tích xuất sắc đóng góp xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện 
trong 10 năm qua,.. 

+ 6 giờ 30 phút, viếng di tích mộ nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị và khu di 
tích lịch sử chiến thắng Ông hào. 

+ 8 giờ, tổ chức họp mặt tại Hội trường Huyện ủy. 

+  Trưng bày hình ảnh thành tựu 10 năm thành lập huyện. 

Văn phòng huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các ngành có liên quan.  

- Ngày 19/01 - 22/01/2014 tổ chức các hoạt động Tết Quân – Dân tại xã 
Mỹ Khánh (Điểm của thành phố), có kế hoạch riêng. 

Ban chỉ huy quân sự huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 
hóa - thể thao tham mưu cho Huyện ủy - Ủy Ban nhân dân huyện những phần 
việc mà thành phố giao cho huyện Phong Điền. 



 6

-  Ngày 24 - 27/01/2014 tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình chính sách. 

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, Văn phòng huyện ủy, 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các ngành 
có liên quan. 

- Ngày 30/01/2014 vào lúc 19 giờ, khai mạc chương trình văn nghệ tổng 
hợp đón giao thừa và bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán 2014. 

+ Ban chỉ huy quân sự huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 
hóa - thể thao phối hợp với các ngành có liên quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Thủ Trưởng các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các thành viên Ban 
Tổ chức hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Phong Điền chủ động phối 
hợp xây dựng kế hoạch, chương trình từng hoạt động cụ thể theo chức năng, 
nhiệm vụ; tổ chức thực hiện và dự trù kinh phí gửi về Phòng Văn hóa và Thông 
tin huyện thẩm định trình phê duyệt. 

- Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 405/KH-UBND, ngày 03 tháng 10 
năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm 10 năm thành lập huyện, mừng xuân Giáp Ngọ và kỷ niệm 84 năm ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, yêu 
cầu tất cả các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai 
thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, đạt các yêu cầu đã đề ra, tránh phô 
trương, hình thức, lãng phí. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng 
mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kịp thời báo cáo về Thường trực Ủy ban 
nhân dân huyện để có hướng chỉ đạo kịp thời./. 

 
                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:                    CHỦ TỊCH  
- HĐND, UBND TPCT;         
- Sở VHTT,TT,DL; Sở TTTT;      
- TT.HU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQ huyện;      
- VP.HU; Ban Tuyên giáo HU; 
- Thành viên Ban Tổ chức; 
- Các cơ quan, ban ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện Phong Điền; 
- Lưu: VT.                                                
 
                                                                                     Nguyễn Hoàng Ba 
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