
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 163/KH-UBND Cần Thơ, ngày 08 tháng 11 năm 2019 

  

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm  

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020),  

Chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Canh Tý 2020” 

 

Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 158/KH-UBND Cái Răng ngày 23 tháng 10 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân quận về việc tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Ban Tổ 

chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố Cần Thơ về việc tổ chức tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2020) và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Canh Tý 2020”; 

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2020), Chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Canh Tý 

2020” trên địa bàn quận, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn quận để chào mừng kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2020), chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Canh Tý 

2020”. 

2. Thông qua các hoạt động chào mừng, góp phần tuyên truyền kỷ niệm 

Ngày thành lập Đảng và những thành tựu của quận đã đạt được trong năm 2019; 

đồng thời góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân và toàn hệ thống 

chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng quận lần thứ XI, và các 

chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.  

3. Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh - 

Mừng Xuân Canh Tý 2020” được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, đảm 

bảo đạt hiệu quả, không phô trương hình thức, lãng phí. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền 

a) Nội dung tuyên truyền 

 Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên 

giáo Quận ủy. 
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b) Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông. 

- Tuyên truyền thông qua lực lượng báo cáo viên và tuyên truyền viên. 

- Tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm sách, báo, các hoạt động văn 

nghệ. 

- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử quận. 

c) Thời gian 

Từ ngày 20 tháng 12 năm 2019 đến ngày 25 tháng 02 năm 2020. 

d) Đơn vị thực hiện 

 Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm quận, Trung tâm Văn hóa – Thể thao 

và Truyền thanh quận. 

2. Thực hiện phong trào thi đua 

- Nội dung: Thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại 

hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc, lần thứ XIII của Đảng 

trên cơ sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, lần thứ XII; 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ, lần thứ XIII; Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ quận, lần thứ XI và các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020 của quận; xét đề nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 

- Thời gian thực hiện thi đua: Quý IV năm 2019. 

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan, ban, ngành quận, Ủy ban nhân dân các 

phường.  

3. Chuỗi các hoạt động Chào năm mới 2020 và chào mừng Đại hội 

Đảng các cấp 

a) Trang trí đèn nghệ thuật 

- Thời gian: Từ ngày 01/12/2019 đến 30/7/2020. 

- Địa điểm: Dự kiến trang trí tại các tuyến đường sau: Đường Phạm Hùng; 

cổng chào cầu Cái Răng, đoạn từ cầu Hưng Lợi đến vòng xoay IC3, cổng đường 

Mai Chí Thọ, vòng xoay Mai Chí Thọ, vòng xoay Tân Phú (xuống Cảng Cái 

Cui); (tại các cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tự trang trí). 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý đô thị quận chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan. 

b) Chương văn nghệ Chào năm mới 2020 phục vụ tại các phường. 

- Thời gian: Từ ngày 10/01/2020 đến ngày 20/01/2020. 

- Địa điểm: Tại Ủy ban nhân dân các phường. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan. (Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao và Truyền thanh quận xây dựng kịch bản chi tiết) 
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4. Chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và chào năm mới và “Mừng Đảng 

quang vinh – Mừng Xuân Canh Tý 2020” 

a) Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) 

- Tham gia Viếng nghĩa trang liệt sĩ 

+ Thời gian (dự kiến): 05 giờ 30 phút, ngày 03/02/2020. 

+ Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ 

+ Thành phần tham gia: Thường trực Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, lãnh đạo các ban, 

ngành, đoàn thể quận và phường. 

- Tham gia Viếng tượng đài Bác Hồ 

+ Thời gian: Lúc 06 giờ 30 phút, ngày 03/02/2020. 

+ Địa điểm: Tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều. 

+ Thành phần tham gia: Thường trực Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. 

- Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) 

+ Thời gian: Ngày 20/01/2020 - 04/02/2020.  

+ Các hoạt động: Trưng bày sách báo, hình ảnh, tài liệu, chương trình 

đêm văn nghệ, hoạt động thể thao, trò chơi dân gian. Treo 50 băng, 200 cờ 

Đảng, cờ nước trên các tuyến đường Phạm Hùng, Mai Chí Thọ, đường dẫn cầu 

Cần Thơ, đại lộ Võ Nguyên Giáp, 500 cờ phướn trên các cầu Ba Láng, cầu Cái 

Răng, các cầu trên tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ, cầu Hưng Lợi. 

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh quận 

xây dựng kế hoạch và kịch bản chi tiết (Hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 

năm 2019). 

- Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2020). 

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin quận phối hợp với Ban 

Tuyên giáo Quận ủy tổ chức lễ (Ban Tuyên giáo Quận ủy có kế hoạch riêng). 

b) Tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2020 

- Thời gian (dự kiến): Ngày 01/11/2019 - 12/01/2020.  

- Địa điểm: Tại khu vực Phú Khánh, phường Phú Thứ (đối diện cổng 

Trường Tiểu học Phú Thứ 2). 

- Các hoạt động: Có kế hoạch chi tiết riêng.  

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ huy Quân sự quận chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan. 

c) Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí phục vụ thiếu nhi 
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- Thời gian: từ ngày 20/01 đến ngày 14/02/2020. 

- Địa điểm: Tại khu di tích “Địa điểm chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô 

tại rạch ông Cửu năm 1968”, khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh. 

- Đơn vị thực hiện: Quận đoàn Cái Răng thực hiện. 

d) Các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Canh Tý 2020” 

- Tham gia gian hàng quảng bá du lịch tại thành phố Cần Thơ gắn với sự 

kiện Đường hoa nghệ thuật năm 2020 

+ Thời gian: Ngày 21 - 29/01/2020 (nhằm ngày 27/12/2019 đến mùng 05 

Tết). 

+ Địa điểm: Đường Võ Văn Tần và đường Nguyễn Thái Học, quận Ninh 

Kiều. 

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh quận. 

5. Trang trí cảnh quan đường phố, vệ sinh môi trường 

a) Ủy ban nhân dân các phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên 

truyền, vận động Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp làm sạch đẹp nhà ở, trụ 

sở cơ quan; trang trí, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng, 

trật tự vỉa hè, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. 

b) Phòng Văn hóa và Thông tin quận vận động các cơ quan, doanh nghiệp 

trên địa bàn trang trí đèn hoa trước mặt tiền tạo điểm nhấn, làm đẹp mỹ quan đô 

thị của quận. 

6. Các hoạt động tại các phường 

Căn cứ vào Kế hoạch này, các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các 

phường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng tại địa phương; 

đồng thời, báo cáo Thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm quận (Phòng 

Văn hóa và Thông tin quận). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin quận  

- Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.  

- Huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể 

thao và du lịch chào mừng.  

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). 

- Kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị quảng cáo pano tấm lớn, đèn led thực 

hiện tuyên truyền theo quy định.  

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị có liên quan 

thực hiện treo (hạ) băng cờ, pano, khẩu hiệu, hoạt động văn nghệ, thể thao, du 

lịch,… và các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch này. 
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Tổng hợp báo cáo tiến độ tuần, tháng và các nội dung hoạt động trước và sau lễ, 

gửi về Ủy ban nhân dân quận kịp thời để chỉ đạo.  

- Có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền và cổ động trực 

quan tại các cơ quan, đơn vị, từ quận đến khu vực. 

- Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao 

quận kiểm tra, rà soát  quy mô, xác định vị trí, ghi hình lên kế hoạch đề xuất xử 

lý các địa điểm có cảnh quan gây phản cảm (không mang tính chất văn hóa), các 

biển hiệu, bảng quảng cáo, băng gol, pano hư hỏng, cũ, rách nát, các điểm đen, 

điểm tập kết về rác, tình trạng đổ rác tại các khu dân cư, xả rác, đổ rác, vứt xác 

động vật xuống sông kênh, rạch, tình trạng nước đen, điểm đọng nước gây ô 

nhiễm môi trường, doanh nghiệp xả thải ra môi trường (Hoàn thành trước ngày 

31 tháng 12 năm 2019). 

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh quận 

 - Đảm bảo hoạt động tất cả các loa phát thanh phường để thực hiện 

chương trình, thực hiện phóng sự, đưa tin, viết bài, tài liệu tuyên truyền, thông 

báo trên Đài Truyền thanh quận và phường về nội dung thời gian, địa điểm tổ 

chức các hoạt động.  

- Sử dụng ô tô tuyên truyền lưu động và thông báo về nội dung thời gian, 

địa điểm tổ chức các hoạt động. 

- Tổ chức trưng bày sách, báo, hiện vật, bộ ảnh thành tựu quận Cái Răng 

tại Khu di tích “Địa điểm Chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu 

năm 1968”.  

- Thực hiện treo băng cờ, pano, khẩu hiệu, văn nghệ, thể dục thể thao, cổ 

động trực quan theo Kế hoạch.  

- Trưng bày các tài liệu, tư liệu lịch sử và thực hiện công tác thuyết minh 

tại Khu di tích “Địa điểm Chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu 

năm 1968”; vận động các cơ sở du lịch tổ chức các chương trình khuyến mãi, 

giảm giá cho khách tham quan du lịch vào dịp lễ, tết. 

- Kiểm tra, rà soát các trụ treo băng rôn đường song hành, đường dân sinh 

bị ngã đổ, số điểm treo băng rôn cố định (cần thiết thì tháo dỡ) trên tuyến đường 

dẫn Cầu Cần Thơ. Đồng thời kiểm tra, rà soát, tháo dỡ băng rôn tuyên truyền, 

nội dung không còn phù hợp trên địa bàn quận. 

3. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự quận 

Xây dựng đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an 

toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trước, trong và sau các 

dịp lễ, tết. 

4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng 

chống dịch chủ động, phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực 

phẩm xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp lễ, tết. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuần lễ ra 

quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm sạch đẹp các tuyến đường, khu dân cư 

trên địa bàn. 

- Kiểm tra các Chủ đầu tư các dự án, dân cư trên địa bàn quận trong việc 

dọn dẹp vệ sinh môi trường. Theo dõi, kiểm tra đơn vị thuê bao thực hiện việc 

thu gom rác, đảm bảo tốt vệ sinh môi trường trên các tuyến đường của quận 

trong dịp lễ, tết. 

6. Phòng Quản lý đô thị quận 

- Gia cố, dặm vá các tuyến đường hư hỏng, lắp đặt biển báo hướng dẫn 

giao thông và thực hiện các nội dung kế hoạch này. 

- Liên hệ các Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn quận yêu cầu trang trí làm 

mới cổng, bảng hiệu, phát hoang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khai 

thông cống rãnh tại các lô nền còn bỏ trống trên địa bàn quận. 

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch quận 

Theo dõi, quản lý kinh phí được cấp và kinh phí vận động tài trợ; thẩm 

định dự toán, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo cấp kinh phí kịp thời cho 

các đơn vị thực hiện. 

8. Điện lực Cái Răng 

Đảm bảo cung cấp nguồn điện cho các hoạt động theo kế hoạch.  

9. Đề nghị Quận đoàn Cái Răng 

- Huy động các đoàn cơ sở tổ chức hành trình tham quan, học tập Khu di 

tích “Địa điểm Chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu năm 1968”, 

nhằm giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, Đoàn và dân tộc, nâng cao tinh 

thần yêu nước.  

- Chủ động tổ chức tuần lễ ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khai 

thông cống rãnh, phát hoang bụi rậm, xóa các biển quảng cáo trái quy định, làm 

sạch đẹp các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh quận tổ 

chức các hoạt động thể dục thể thao và trò chơi dân gian tại khu di tích.  

- Huy động các đoàn viên tham gia các hoạt động theo kế hoạch. 

9. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử quận và các ấn phẩm báo chí 

tuyên truyền 

Đăng tin, bài, nội dung tuyên truyền các hoạt động trên Trang thông tin 

điện tử quận.  

10. Ủy ban nhân dân các phường  

- Căn cứ Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các phường cụ thể hóa bằng 

việc  xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Chào năm mới và “Mừng 

Đảng quang vinh - Mừng Xuân Canh Tý 2020”; gửi về Phòng Văn hóa và 

Thông tin quận trước ngày 15 tháng 11 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân quận.  
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- Tổ chức các hoạt động chào mừng thiết thực tại địa phương như: Tuyên 

truyền, cổ động; họp mặt truyền thống, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm 

hỏi gia đình, đối tượng chính sách. Đồng thời phát động thi đua thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”, “xóa đói giảm nghèo” và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn 

nghệ, thể dục thể thao phục vụ Nhân dân trên địa bàn.  

- Vận động các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, hộ dân thực hiện việc treo 

cờ Tổ quốc theo đúng thời gian quy định. Lưu ý: Cờ tổ quốc không được treo 

ngược đầu, không treo cờ đã cũ, rách gây mất mỹ quan tại các cơ quan, đơn vị, 

cổng chào, địa điểm kinh doanh và hộ gia đình.  

- Vận động các hộ dân trên địa bàn trồng hoa dọc hai bên đường, kết hợp 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người 

dân, của cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị; đảm 

bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị trước, trong và sau 

các hoạt động. Riêng phường Thường Thạnh trồng 2.000 cây bông hướng dương 

trong khu di tích “Địa điểm Chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông 

Cửu năm 1968”. 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

- Kinh phí sự nghiệp ngành Văn hóa, một phần kinh phí kỷ niệm các ngày 

lễ lớn. 

- Kinh phí tổ chức các hoạt động tại các phường do địa phương tự cân đối 

và vận động tài trợ để thực hiện. 

Đề nghị các các cơ quan, đơn vị nêu trên căn cứ nhiệm vụ được giao, xây 

dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. 

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo kịp thời về 

Ủy ban nhân dân quận (Phòng Văn hóa và Thông tin quận) xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Sở VH-TT&DL thành phố Cần Thơ; 

- TT QU, HĐND, UBND quận; 

- TT. UBMTTQVN quận; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Các ban, ngành, đoàn thể quận; 

- TV BTC các ngày lễ, kỷ niệm quận; 

- BBT Trang TTĐT và APBCTT quận; 

- UBND các phường; 

- Lưu: VT 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Vương Công Khanh 
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