
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG ĐIỀN 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 170/KH-UBND Phong Điền, ngày 31 tháng 3 năm  2016 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hướng về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; 

 Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2016), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) và 126 năm Ngày sinh  

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016)  

 

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Tổ chức các hoạt động hướng về Ngày 

Giỗ Tổ Hùng Vương; Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) và 126 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016); 

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 các hoạt 

động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hướng về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 

kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2016), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) và 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm để tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa 

của các sự kiện nêu trên. Qua đó bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân huyện 

Phong Điền đối với các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và 

giữ nước, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. 

- Khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến 

chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tôn 

vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách 

mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Thông qua các hoạt động kỷ niệm 41 năm 

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) và kỷ 

niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016) nhằm 

giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn 

dân tộc của nhân dân huyện nhà.  

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa  I về xây dựng Đảng 

gắn với tiếp tục đ y mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. 

- Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, không phô trương, 

hình thức, lãng phí, tạo được không khí trang nghiêm, vui tươi, hấp dẫn, an toàn, 

tiết kiệm và hiệu quả. 
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II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Hoạt động tuyên truyền 

- Nội dung: Tuyên truyền theo Hướng dẫn Số 04-HD/BTGHU ngày 11 

tháng 01 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về hướng dẫn các hoạt động 

tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/3/2016 – 25/5/2016. 

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

với các đơn vị có liên quan. 

2. Các hoạt động hướng về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 

a) Chuẩn bị mâm lễ vật tham gia Lễ dâng hương Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 

- Thời gian: 19 giờ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 (Nhằm mùng 9/3 ÂL). 

- Địa điểm: Bảo tàng thành phố Cần Thơ. 

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

với các đơn vị có liên quan (Chu n bị mâm lễ vật). 

b) Tổ chức lễ hội thượng điền tại các đình trên địa bàn huyện: 

- Thời gian: Tháng 4 năm 2016. 

- Địa điểm: Tại các đình trên địa bàn huyện. 

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với Ban Trị 

sự các đình tại xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan thực hiện. 

3. Họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2016 

- Thời gian: Dự kiến giữa tháng 4 năm 2016 

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân nhân 

huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan. 

4. Tham gia Lễ hội Bánh Dân gian Nam bộ lần thứ V năm 2016 

- Nội dung: Tham gia thi và trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản ph m 

bánh dân gian đặc trưng của vùng đất Phong Điền đến với du khách gần xa. 

- Thời gian: Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2016. 

- Địa điểm: Vòng xoay Cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm  úc tiến, Thương mại và Du lịch huyện chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan. 

5. Các hoạt động  ỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016); Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 126 

năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016) gắn với sự 

 iện 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2016) 

5.1. Viếng  hu di tích lịch sử Chiến thắng Ông Hào: 

- Thời gian: 6 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2016. 

- Địa điểm: Tại khu di tích lịch sử Chiến thắng Ông Hào. 
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- Thành phần tham dự: 150 đại biểu và 200 học sinh. 

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

UBND xã Trường Long và các đơn vị có liên quan. 

5.2. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ: 

a) Tổ chức Chương trình văn nghệ chào mừng  ỷ niệm 41 năm Ngày 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016); Ngày 

Quốc tế Lao động 1/5 và 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 – 19/5/2016) gắn với sự  iện 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm 

đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2016): 

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 27 – 30/4/2016. 

- Địa điểm: Khu hành chính huyện Phong Điền. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện. 

b) Hỗ trợ Triển lãm sách lưu động chuyên đề phục vụ bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021: 

- Thời gian: Từ ngày 02/5/2016 – 20/5/2016. 

- Địa điểm: Trên địa bàn huyện Phong Điền.  

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện phối hợp với 

các đơn vị có liên quan thực hiện. 

c) Tổ chức Hội thi Tuyên truyền văn nghệ huyện Phong Điền: 

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 07/5/2016 – 15/5/2016. 

- Địa điểm: Tổ chức tại 07 xã, thị trấn. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. 

d) Tham gia Hội thi “Hoạt động tuyên truyền lưu động thành phố 

Cần Thơ” lần thứ 38: 

- Thời gian, địa điểm: Theo Kế hoạch số 1028/KH-SVHTTDL ngày 23 

tháng 3 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. 

 - Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. 

đ) Tổ chức Chương trình văn nghệ và tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: 

- Thời gian: Dự kiến tháng 5 năm 2016. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.  

5.3. Các hoạt động thể thao: 

a) Tham gia Giải Kéo co, Đẩy gậy phục vụ Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2016: 

- Thời gian: Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 năm 2016.  

- Địa điểm: Chùa Neryvone, xã Định Môn, huyện Thới Lai.  

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. 

b) Tham dự Giải cup Vovinam toàn quốc 2016: 
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- Thời gian: Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 4 năm 2016. 

- Địa điểm: Tỉnh An Giang. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. 

c) Đăng cai tổ chức Giải Vô địch các Câu Lạc bộ Vovinam thành phố 

Cần Thơ năm 2016: 

- Thời gian: Từ ngày 28/4/2016 - 01/5/2016.  

- Địa điểm: Huyện Phong Điền. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện chủ trì phối hợp 

với các đơn vị có liên quan. 

d) Tham gia Giải Võ Cổ truyền thành phố Cần Thơ: 

- Thời gian: Tháng 5 năm 2016.  

- Địa điểm: thành phố cần Thơ. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. 

đ) Tham gia Giải Vô địch Bóng chuyền thành phố Cần Thơ lần thứ II năm 2016: 

- Thời gian: Từ ngày 11/5/2016 - 15/5/2016.  

- Địa điểm: Trường Trung cấp Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ, 

Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. 

e) Tham gia Giải Vô địch Boxing thành phố Cần Thơ lần thứ I năm 2016: 

- Thời gian: Từ ngày 19/5/2016 - 20/5/2016.  

- Địa điểm: Quận Bình Thủy. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao. 

f) Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

- Nội dung, thời gian, địa điểm: Có kế hoạch riêng. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. 

5.4. Hoạt động Du lịch: 

Chỉ đạo các điểm tham quan, du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du 

lịch trên địa bàn huyện có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, 

an toàn vệ sinh thực ph m và bình ổn giá cả. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao phòng Văn hóa và thông tin huyện: Tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện thành lập đoàn và chu n bị mâm lễ vật tham gia lễ dâng hương Giỗ 

Tổ Hùng Vương; giám sát kiểm tra công tác tổ chức các hoạt động lễ hội phù 

hợp với quy định của nhà nước; tuyên truyền, xúc tiến quảng bá các điểm du 

lịch, kiểm tra giá cả dịch vụ, cung ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện; hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan và các xã, thị trấn trong việc tổ 

chức triển khai các hoạt động theo đúng nội dung kế hoạch. 
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2. Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện:  ây dựng kế hoạch và 

tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đảm bảo 

trên tinh thần "phấn khởi, vui tươi, an toàn và tiết kiệm". 

3. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân nhân huyện: 
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khơmer năm 2016. 

4. Giao Trung tâm xúc tiến, Thương mại và Du lịch: Phối hợp với các 

đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tham gia Lễ hội Bánh Dân gian Nam bộ 

lần thứ V năm 2016. Đồng thời, chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn các đoàn 

khách tham quan, giới thiệu các di tích, thắng cảnh của huyện. 

5. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chịu trách nhiệm th m định 

và tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kinh phí tổ chức thực hiện 

các hoạt động theo kế hoạch với phương châm “kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm” 

6. Giao Đài Truyền thanh huyện: Theo dõi cập nhật thông tin kịp thời 

đưa tin tuyên tuyền ý nghĩa việc tổ chức các sự kiện, kỷ niệm nêu trên.  

7. Công an huyện:  ây dựng kế hoạch bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, trấn áp tội phạm,… trước, trong và sau 

những ngày diễn ra các hoạt động. 

8. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Căn cứ kế hoạch của huyện, 

chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao chào mừng các sự kiện, kỷ niệm nêu trên. Đồng thời, vận động 

nhân dân ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, thực hiện nếp 

sống văn hóa văn minh đô thị, treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ... 

* Lưu ý: Các đơn vị lập trù kinh phí (nếu có) các hoạt động gửi về phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện th m định trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt 

và thanh quyết toán theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng về Ngày Giỗ Tổ Hùng 

Vương, kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2016), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) và 126 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016) của huyện Phong Điền, yêu cầu 

các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ 

được giao, tích cực tổ chức thực hiện tốt./. 

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:                   KT. CHỦ TỊCH  

- UBND TPCT;          PHÓ CHỦ TỊCH 
- Sở VHTT,TT,DL; Sở TTTT;      

- TT.HU, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện;     
- VP.HU; Ban Tuyên giáo HU; 
- Các ban ngành, đoàn thể huyện; 
- Thành viên BTC; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.                                          Trương Kim Khuyên 
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