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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022)  

và 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022)  

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/Th.U ngày 08/4/2022 của Ban thường vụ 

Thành ủy về việc phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 

15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022); Kế hoạch số 29-

KH/Đ.U ngày 12/4/2021 của Đảng ủy phường về phát động phong trào thi đua 

cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà 

Tĩnh và 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh, UBND phường Văn Yên xây 

dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

và nhân dân trên địa bàn phường Văn Yên, thi đua khắc phục mọi khó khăn, 

thách thức, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2022.  

2. Phát động và tổ chức, triển khai thực hiện đợt thi đua sâu rộng trên toàn 

phường với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà 

nước và tình hình thực tế của địa phương. 

3. Việc tổ chức Lễ phát động và triển khai thực hiện đợt thi đua đảm bảo 

đúng mục đích, ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức. Đề cao 

trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức 

triển khai đợt thi đua.  

II. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG, CHƢƠNG TRÌNH  

1. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: Tổ chức Lễ phát động bắt đầu vào lúc 07 giờ, ngày  23 /4 

/2022.  

- Địa điểm: tại Hội trường UBND phường.  

2. Thành phần đại biểu tham dự 

a. Đại biểu thành phố: 
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- Đoàn công tác của BTV thành ủy phụ trách địa bàn phường Văn Yên. 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố, Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa 

Thông tin Truyền thông thành phố. 

b. Đại biểu phường: 

- T
2
 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường. 

- Trưởng, phó các đoàn thể. 

- Cán bộ công chức, bán chuyên trách. 

- Hiệu trưởng 2 nhà trường, Trưởng trạm y tế 

c. Đại biểu tổ dân phố. 

- Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. 

- Tổ trưởng tổ dân phố. 

3. Nội dung chƣơng trình Lễ phát động  

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  

- Diễn văn phát động  

- Phát biểu hưởng ứng của các tổ chức, đơn vị: 

+ Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường: 1 ý kiến. 

+ Tổ dân phố: 1 ý kiến. 

- Phát biểu của đại biểu cấp thành phố  

- Kết thúc Lễ phát động  

- Tổ chức: Lễ hội đi cầu kiều trên Hồ Đình, thi đấu cờ thẻ sau lễ phát động. 

4. Các hoạt động hƣớng ứng đợt thi đua: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao chào mừng như: Hội diễn Văn nghệ quần chúng, dân ca ví dặm tại phường 

và tham gia Liên hoan dân ca Ví Dặm tại thành phố; tổ chức các giải thể thao 

trong Chương trình Đại hội TDTT phường. 

- Đăng ký và đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng công trình chào mừng 

kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập Thành phố 

Hà Tĩnh: công trình Nâng cấp Sân vận động phường. 

- Ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, chăm sóc cây xanh; 

thực hiện Nghị quyết 24 và Nghị quyết 105 của HĐND thành phố về thực hiện 
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phân loại rác tại nguồn và thực hiện thu giá dịch vụ công tác thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.  

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 đã đề ra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng  

- Tham mưu ban hành kế hoạch, văn bản phát động phong trào thi đua, 

giấy mời; phối hợp Tài chính Kế toán dự trù kinh phí và các điều kiện phục vụ Lễ 

phát động.  

- Phối hợp với Văn hóa Xã hội, Tạp vụ và các bộ phận liên quan chuẩn bị 

hội trường, maket, nước uống, phát hành giấy mời và công tác hậu cần đảm bảo 

khác.  

2. Văn hóa Xã hội, phụ trách Trạm truyền thanh 

Viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh tuyên truyền rộng rãi về 

nội dung Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 

15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022); đưa tin lên trang 

thông tin điện tử của phường; xây dựng kế hoạch cụ thể và chuẩn bị các điều kiện 

tổ chức các hoạt động: đi cầu kiều, thi đấu cờ thẻ, văn nghệ quần chúng, các giải 

thể thao … chào mừng sự kiện nói trên gắn với thực hiện chủ đề năm văn hóa 

giáo dục 2022. 

3. Các bộ phận, công chức chuyên môn 

Tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tập trung hoàn 

thành các chỉ tiêu nghị quyết kỳ họp HĐND phường lần thứ 3 đã đề ra; phối hợp 

triển khai có hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về 

thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh 

(28/5/2007-28/5/2022) và công tác tổ chức Lễ phát động thi đua theo phân công.    

4. Đề nghị UBMTTQ phƣờng, các đoàn thể, cơ quan, trƣờng học, tổ 

dân phố 

Chuẩn bị bài phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động và tổ chức các hoạt 

động thi đua tại cơ quan, đơn vị; thành lập đội tham gia các hoạt động đi cầu 

kiều, thi đấu cờ thẻ, văn nghệ … do phường tổ chức. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh 
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(15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-

28/5/2022) của UBND phường Văn Yên; đề nghị các tổ chức, các nhân có liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Thường vụ Đảng ủy (b/c);                   

- HĐND, UBND phường; 

- UBMTTQ, các đoàn thể; 

- Các trường học, trạm y tế; 

- Các tổ dân phố; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thắng 

 


