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

HUYỆN PHONG ĐIỀN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 328/KH-UBND                           Phong Điền, ngày 17 tháng 6 năm 2016 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ giỗ lần thứ 106 của nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị 

 

Căn cứ Kế hoạch số 750/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân huyện Phong Điền về việc tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm năm 2016. 

Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ giỗ lần thứ 

106 nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

Nhằm thể hiện sự tôn vinh giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân và ghi 

nhớ công ơn to lớn của các bậc tiền nhân đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó có nhà thơ Phan Văn Trị. 

Tham gia tổ chức kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 106 của nhà thơ yêu nước 

Phan Văn Trị (22/6/1910 – 22/6/2016) phải trang trọng, bảo đảm an toàn, thiết 

thực, tiết kiệm tạo được niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân huyện nhà, đồng 

thời sự tham gia này là tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết giữa huyện Phong Điền 

và huyện Giồng Trôm. 

II. NỘI DUNG  

1. Hoạt động tại huyện Phong Điền:  

1.1. Phối hợp với Ban Quản lý di tích thành phố Cần Thơ triễn lãm 

ảnh chuyên đề “Di tích lịch sử - Văn hóa Cần Thơ”: 

- Nội dung: Giới thiệu về các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ (Số lượng: 60 ảnh, kích thước 30 x 40) 

- Thời gian: Ngày 21 và 22/6/2016.  

- Địa điểm: Tại khu di tích lịch sử văn hóa Phan Văn Trị. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Ban 

Quản lý di tích thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện. 

1.2. Phối hợp với Ban Quản lý di tích thành phố Cần Thơ tổ chức 

Chương trình “Khám phá di sản”: 

- Nội dung: Tuyên truyền giới thiệu những giá trị lịch sử văn hóa của di 

tích lịch sử mộ nhà thơ yêu nước  - cử nhân Phan Văn Trị. 

- Thời gian: 14 giờ - 15 giờ 30 phút, ngày 21 và 22/6/2016.  

- Địa điểm: Tại khu di tích lịch sử văn hóa Phan Văn Trị. 
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- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Ban 

Quản lý di tích thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện. 

1.3. Tổ chức gói bánh Tét:  

- Thời gian: Ngày 20 tháng 6 năm 2016. 

- Địa điểm: Tại khu di tích lịch sử văn hóa Phan Văn Trị. 

- Đơn vị thực hiện: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp với các đơn vị 

có liên quan tổ chức thực hiện (Dự kiến số lượng khoảng 200 đòn bánh nhỏ và 

10 đòn bánh chữ cỡ lớn). 

1.4. Tổ chức Hội thi Nét cọ tuổi thơ: 

- Thời gian: 21/6/2014. 

- Địa điểm: Tại khu di tích lịch sử văn hóa Phan Văn Trị. 

- Tổ chức thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với các 

ngành có liên quan. 

1.5. Tổ chức Lễ giỗ lần thứ 106 của nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị tại 

huyện Phong Điền: 

- Nội dung: Tổ chức cúng 05 mâm tại khu di tích lịch sử văn hóa Phan 

Văn Trị. 

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2016. 

- Địa điểm: Tại khu di tích lịch sử văn hóa Phan Văn Trị. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các 

đơn vị có liên quan thực hiện. 

2. Tham dự Lễ giỗ lần thứ 106 của nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị tại 

huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre: 

2.1. Nội dung, thời gian, địa điểm: 

* Nội dung: Tham gia các hoạt động tổ chức Lễ giỗ tại huyện Giồng 

Trôm. 

- Ngày 21 tháng 6 năm 2016: 

+ 8 giờ: Giao lưu bóng đá mi ni giữa huyện Phong Điền và xã Thạnh Phú 

Đông. 

+ 15 giờ: Họp mặt giao lưu giữa 02 đoàn tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính 

trị huyện. 

+ Từ 19 giờ đến 22 giờ: Giao lưu văn nghệ giữa 02 Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao huyện Phong Điền và huyện Giồng Trôm tại đền thời Phan Văn Trị. 

- Ngày 22 tháng 6 năm 2016:  
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+ 7 giờ 30 phút: Đoàn đại biểu huyện Phong Điền tham dự các hoạt động 

chính của Lễ giỗ tại đền thờ Phan Văn Trị. 

+ Trao 10 suất học bổng từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phan Văn Trị 

cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Giồng Trôm. 

* Thời gian: Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 6 năm 2016 (7 giờ, tập trung 

tại Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền và dự kiến khởi hành lúc 7 giờ 30 phút, 

ngày 21 tháng 6 năm 2016). 

- Riêng xe Đoàn cán bộ của Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện khởi 

hành vào lúc 14 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2016. 

* Địa điểm: Tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.  

* Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì phối hợp 

với Văn phòng HĐND&UBND huyện và các đơn vị có liên quan tham mưu cho 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thành lập Đoàn tham dự lễ giỗ tại huyện 

Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 

2.2. Thành phần tham dự: 

- Thành phần: Danh sách cụ thể như sau: 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Sử Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyên Trưởng Đoàn 

2 Phạm Văn Thành  UVTV - Trưởng  Ban Tuyên Giáo Huyện ủy  P. Trưởng Đoàn 

3 Nguyễn Văn Thương UVTV - Trưởng Công an huyện  

4 Trần Văn Đắc UVTV - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện  

5 Trần Hoàng Tuấn HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện  

6 Nguyễn Kim Thanh HUV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện  

7 Phạm Văn Lượng HUV – Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy  

8 Bùi Thị Uyên HUV – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy  

9 Trương Minh Tâm HUV – Chủ tịch LĐLĐ huyện  

10 Lê Văn Tổng HUV – Chủ tịch Hội Nông dân huyện  

11 Trần Bá Thành HUV - Trưởng phòng Y tế huyện  

12 Lê Hữu Thành  HUV – Viện trưởng Viện KSND huyện  

13 Phạm Văn Bình  HUV – Chánh án TAND huyện  

14 Nguyễn Thanh Vũ HUV – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện  

15 Trần Thái Nghiêm HUV - Trưởng phòng NN&PTNT huyện  

16 Nguyễn Hoàng Minh Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 5 huyện  

17 Hoàng Chí Thanh Giám đốc TTBDCT huyện  

18 Trương Nhựt Quang Giám đốc BQL dự án các công trình xây dựng huyện  

19 Võ Thành Giúp Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Du lịch  

20 Nguyễn Thanh Truyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện  

21 Châu Văn Truông Giám đốc chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện.  

22 Nguyễn Thị Khánh Vân Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện  

23 Nguyễn Đức Thắng Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy  

24 Hồ Hữu Thậm Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.  

25 Võ Văn Tường Phó Chánh Thanh tra   
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26 Lê Hoàng Khải Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện  

27 Nguyễn An Cư Phó Trưởng phòng TN – MT huyện  

28 Đỗ Văn Liêm Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  

29 Nguyễn Duy Linh Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện  

30 Nguyễn Chí Dũng Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện  

31 Đỗ Ngọc Nhất Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện  

32 Chim Thị Chúc Phương Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện  

33 Nguyễn Thanh Trực Phó Chi cục Trưởng Chi Cục thuế huyện  

34 Nguyễn Thành Lợi Phó Trưởng Đài Truyền thanh huyện.  

35 Nguyễn Thông Minh Phó Giám đốc Tổ chức phát triển quỹ đất  

36 Trần Thái Sơn Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Ái  

37 Trương Văn Dầy Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Điền  

38 Nguyễn Hữu Nhã Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Văn Trị  

39 Võ Thị Tuyết Hạnh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh Phú Đông  

40 Đỗ Ái Quốc Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy  

41 Nguyễn Thị Lan Hương Cán bộ Ban quản lý di tích huyện  

42 Trần Thanh Vân Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện  

43 Trần Văn Chợn Cán bộ Chi Cục thuế huyện  

44 Trần Vũ Linh Cán bộ Đài Truyền thanh huyện  

45 
Đội văn nghệ:  
9 người. 

Trung tâm Văn hóa – thể thao huyện chọn thành 

phần 

 

46 Tài xế xe: 08 người.   

TỔNG CỘNG 61 NGƯỜI  

- Dự kiến mời thêm: (Theo kế hoạch của huyện Giồng Trôm). 

+ Lãnh đạo Thành ủy thành phố Cần Thơ. 

+ Đồng chí Bùi Văn Hai, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người nghèo - Ban 

Chỉ đạo Tây Nam Bộ (Nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Phong Điền). 

+ Đồng chí Nguyễn Hoàng Ba, Thành ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ 

thành phố Cần Thơ (Nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện:  

Phối hợp với Ban Quản lý di tích thành phố Cần Thơ tổ chức Chương 

trình “Khám phá di sản” và triễn lãm ảnh chuyên đề “Di tích lịch sử - Văn hóa 

Cần Thơ”. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ giỗ tại 

huyện Phong Điền, khoảng 50 người tham dự. Song song đó, tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân huyện lộ trình đoàn tham dự Lễ giỗ tại huyện Giồng Trôm, tỉnh 

Bến Tre. Chuẩn bị quà tặng cho đơn vị huyện Giồng Trôm (40 quyển báo xuân 

2016, 20 Đĩa DVD – Hương sắc Phong Điền). 

2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Phối hợp với các đơn vị có 

liên quan tổ chức Hội thi Nét cọ tuổi thơ, đồng thời vận động 300 học sinh tiểu 

học và trung học cơ sở tham gia Chương trình “Khám phá di sản” và triễn lãm 

ảnh chuyên đề “Di tích lịch sử - Văn hóa Cần Thơ”. 
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3. Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện: 

- Chuẩn bị chương trình văn nghệ để giao lưu với huyện Giồng Trôm, 

khoảng 07 tiết mục (05 tiết mục diễn trong đêm văn nghệ và 02 tiết mục diễn 

trong buổi lễ chính) và 02 tiết mục phục vụ Lễ giỗ tại huyện Phong Điền, tập dợt 

và diễn báo cáo cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xem trước khi đi diễn ở 

huyện Giồng Trôm. Đồng thời, chuẩn bị các hoạt động thể dục thể thao và lập 

danh sách cán bộ tham gia thể dục thể thao để giao lưu với huyện Giồng Trôm. 

- Tổ chức triển lãm bộ ảnh chuyên đề “Di tích lịch sử - Văn hóa Cần Thơ” 

và chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng, nhạc công, chương trình văn nghệ 

phục vụ Chương trình “Khám phá di sản” và triễn lãm ảnh chuyên đề “Di tích 

lịch sử - Văn hóa Cần Thơ”. Đồng thời chuẩn bị 01 phông chữ chính và 02 

bănrôn treo tại điểm lễ. 

- Lập dự trù kinh phí các hoạt động có liên quan đến lễ giỗ tại huyện Phong 

Điền và huyện Giồng Trôm gửi Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổng hợp và  

phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định trình UBND huyện phê duyệt. 

4. Giao Trung tâm Xúc tiến, Thương mại và Du lịch huyện: Tuyên 

truyền, giới thiệu và quảng bá với du khách về đất và người Phong Điền, tạo 

hình ảnh tốt đẹp đến du khách nhằm thu hút khách du lịch đến với Phong Điền. 

5. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Chủ trì xây dựng kế hoạch, dự 

trù kinh phí tổ chức gói bánh Tét vừa tạo không khí vui tươi, sôi nổi vừa tạo 

món ăn phục vụ Lễ giỗ lần thứ 106 nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị tại huyện 

Phong Điền và tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (Đề nghị Hội LHPN huyện 

đóng thùng 100 đoàn bánh Tét để gửi huyện Giồng Trôm).  

- Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện gửi dự trù kinh phí về phòng Tài 

chính – Kế hoạch huyện thẩm định trình UBND huyện phê duyệt. 

6. Giao Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Phòng Cảnh 

sát Phòng cháy chữa cháy số 5: Chủ động phối hợp các cơ quan, ban ngành có 

liên quan và thị trấn Phong Điền bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao 

thông; bảo vệ an toàn trước, trong và sau khi các hoạt động diễn ra. Đồng thời 

mỗi đơn vị cử 10 đồng chí tham gia Chương trình “Khám phá di sản” và triễn 

lãm ảnh chuyên đề “Di tích lịch sử - Văn hóa Cần Thơ”. Bên cạnh đó, đề nghị 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện cử 02 đồng chí khiêng vòng hoa dự lễ giỗ tại Khu 

di tích lịch sử văn hóa mộ nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị.  

7. Giao Ban Quản lý các khu di tích huyện: phối hợp với Đảng ủy – 

HĐND –UBND thị trấn Phong Điền tổ chức vệ sinh môi trường cảnh quan tại di 

tích lịch sử văn hóa mộ nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị. Đồng thời, chuẩn bị 

nhang, đèn, 01 vòng hoa tươi và dẫn chương trình để phục vụ lễ giỗ.  

8. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: 
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Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thẩm định và cấp kinh phí cho tổ 

chức Lễ giỗ tại huyện Phong Điền và kinh phí tham dự Lễ giỗ tại huyện Giồng 

Trôm theo quy định (Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ có tờ trình cụ thể). 

9. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chuẩn bị bài phát biểu và 

báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và định hướng 

năm 2016 của huyện Phong Điền để phát biểu khi tham gia Lễ giỗ tại huyện 

Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Đồng thời chuẩn bị quà tặng cho đơn vị huyện Giồng 

Trôm (dâu Hạ Châu, rượu Phong Điền) và liên hệ xắp sếp bố trí xe đưa rước 

Đoàn tham dự Lễ giỗ tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre và liên hệ với Huyện 

Giồng Trôm bố trí chỗ nghỉ cho Đoàn. 

* Phương tiện: 

- 02 xe ô tô 15 chỗ ngồi của Ủy ban nhân dân huyện và Công an huyện. 

- 04 xe ô tô 07 chỗ ngồi của Ủy ban nhân dân huyện, Chi Cục thuế huyện, 

Ngân hàng NN&PTNT huyện và 01 chiếc xe thuê. 

- 02 xe ô tô 04 chỗ ngồi của Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện. 

10. Đài Truyền thanh huyện: Tuyên truyền về lịch sử và ý nghĩa hoạt 

động của lễ giỗ. Qua đó, động viên khích lệ tinh thần toàn thể cán bộ, đảng viên 

và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp 

hoàn thành các chỉ tiêu Kinh tế - Văn hoá xã hội của địa phương và cử phóng 

viên cùng tham dự tại huyện Giồng Trôm. 

11. Giao Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Điền: Chủ động mời thân tộc 

của gia đình cụ và đại diện người cao tuổi địa phương đến dự. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức lễ kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 106 của nhà 

thơ yêu nước Phan Văn Trị tại huyện Giồng Trôm và huyện Phong Điền, yêu 

cầu Thủ trưởng các Ban ngành có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện có khó khăn vướng mắc, yêu cầu báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện 

để chỉ đạo kịp thời./. 

 

                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

* Nơi nhận:                                                        KT. CHỦ TỊCH 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;                                   PHÓ CHỦ TỊCH 

- Ban quản lý Di tích TPCT; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND&UBND huyện; 

- Vp.Huyện uỷ; BTG Huyện uỷ; 

- Vp.HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các Ban ngành đoàn thể liên quan; 

- Lưu: VT.                                                       Trương Kim Khuyên 

 


		2016-06-17T14:09:19+0700
	Việt Nam
	UBND huyện Phong Điền<phongdien@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




