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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHỢ MỚI 

_______________________ 

Số: 1739A/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  __________________________________________________ 

Chợ Mới, ngày  14  tháng  7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 

2022), 105 năm thành lập huyện Chợ Mới (1917 - 2022) 

 

Căn cứ Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022), 105 năm thành lập huyện 

Chợ Mới (1917 - 2022); 

Căn cứ Kế hoạch số 49-KH/HU ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy về tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An 

Giang (1832 - 2022), 105 năm thành lập huyện Chợ Mới (1917 - 2022); 

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày 13/7/2022 của Ban Tổ chức các ngày 

Lễ lớn năm 2022 về tổ chức Lễ chào mừng kỷ niệm 105 năm thành lập huyện Chợ 

Mới (1917 - 2022); 

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022), 105 năm 

thành lập huyện Chợ Mới (1917 - 2022), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn 

hóa, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng 

viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, 

công tác và học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, 

xứng đáng với truyền thống mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp. 

- Ghi nhận và khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền 

và nhân dân huyện Chợ Mới đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã 

hội, an ninh quốc phòng trong thời gian qua. Thể hiện tinh thần quyết tâm thực 

hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra.  

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 105 năm thành lập 

huyện là dịp để giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế của vùng đất Chợ 

Mới nhằm thu hút ngày càng nhiều khách du lịch, các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân đến Chợ Mới tìm hiểu đầu tư, phát triển để chung tay thực hiện thắng lợi 

những nhiệm vụ, chỉ tiêu của huyện trong tình hình mới hiện nay.  

- Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, đúng quy định của Đảng 

và Nhà nước; có ý nghĩa chính trị sâu sắc; có nội dung thiết thực, phù hợp với điều 

kiện thực tế của địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tin tưởng trong các 
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tầng lớp nhân dân, từ đó trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa 

phương. 

- Tổ chức các hoạt động, sự kiện phải đa dạng, phong phú, kết nối chuỗi 

hoạt động hướng đến mục tiêu tích cực, hiệu quả, trên tinh thần tiết kiệm, không 

phô trương hình thức, lãng phí đảm bảo phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân. 

Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 nếu còn diễn biến phức 

tạp. 

II. NỘI DUNG  

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền: trực quan, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; trưng bày các sản 

phẩm OCOP của huyện. 

3. Phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực chào mừng kỷ niệm 

105 năm ngày thành lập huyện đảm bảo thiết thực, hiệu quả phấn đấu thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 

mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra. Cụ thể gồm các nội 

dung: 

- Thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, học tập, lao 

động sản xuất. 

- Thi đua xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt văn 

hóa nơi công sở; xây dựng các công trình công cộng, nhà văn hoá khu dân cư, 

khuôn viên gia đình xanh, sạch, đẹp. 

4. Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. 

5. Tổ chức các hoạt động, sự kiện quan trọng, tiêu biểu cấp huyện. 

6. Tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm thành lập huyện. 

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, 

khơi dậy niềm tự hào về quê hương trong cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân Huyện Chợ Mới 

1.1. Nội dung tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công 

chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn huyện về lịch sử hình thành 190 năm tỉnh An Giang, 105 năm 

thành lập huyện Chợ Mới; đồng thời giới thiệu, quảng bá các tiềm năng 

kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện trong thời kỳ phát triển và hội nhập; gắn với 

tuyên truyền, triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị 

quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng. 
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1.2. Hình thức tuyên truyền: 

- Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Đài  

truyền thanh huyện và hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn, Cổng thông tin điện 

tử huyện… 

- Tuyên truyền trực quan: (pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu) tại khu 

vực trung tâm huyện; trụ sở hành chính các xã, thị trấn; trường học; khu vực 

đông dân cư, trục đường chính trên địa bàn huyện; tổ chức xe hoa cổ động (có hình 

ảnh về thành tự kinh tế - xã hội của  tỉnh, huyện) tuyên truyền lưu động theo các 

tuyến đường tỉnh, các trục đường chính trên địa bàn huyện. 

1.3. Thời gian tuyên truyền: Từ tháng 7 đến khi kết thúc Lễ kỷ niệm. 

2. Phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 105 năm thành 

lập huyện 

Phát động phong trào thi đua thiết thực đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công 

chức và các tầng lớp nhân dân gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng 

cơ quan, đơn vị để hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. 

3. Thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa 

- Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho một số gia đình chính sách, gia 

đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện vào dịp Kỷ niệm 

75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2022. 

- Tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang 

Liệt Sỹ huyện vào đầu giờ sáng ngày diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 

binh - Liệt sỹ 27/7/2022. 

4. Tổ chức các hoạt động, sự kiện quan trọng, tiêu biểu cấp huyện  

4.1. Tổ chức lễ khởi công các công trình: Đường Kênh xáng A - B; đường 

vòng 03 xã Cù Lao Giêng; Mở rộng nâng cấp đường vòng 5 xã Cù Lao Ông 

Chưởng…) 

+ Thời gian: Quý II - III/2022.  

+ Địa điểm: huyện Chợ Mới 

+ Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng huyện. 

+ Đơn vị phối hợp: Các ngành liên quan. 

4.2. Tổ chức Họp mặt những người là con, em huyện Chợ Mới thành đạt và 

doanh nghiệp  

+ Thời gian: Tháng 9/2022.  

+ Địa điểm: Hội trường trực tuyến Huyện ủy. 

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

+ Đơn vị phối hợp: Các ngành liên quan. 
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4.3. Lễ ra mắt Trung tâm điều hành thông minh (IOC) huyện Chợ Mới 

+ Thời gian: tháng 4/2022. 

+ Địa điểm: Hội trường trực tuyến Huyện ủy. 

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin.  

+ Đơn vị phối hợp: VNPT An Giang, Các ngành liên quan 

4.4. Tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao: 

- Tổ chức trưng bày chuyên đề ảnh “Thành tựu kinh tế - xã hội huyện Chợ 

Mới qua 105 năm xây dựng và phát triển”. 

- Tổ chức cuộc thi hát những ca khúc về quê hương Chợ Mới được các 

tác giả sáng tác từ trước đến nay, nếu đủ điều kiện mời các ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi 

tham gia cuộc thi. 

- Tổ chức đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm 105 năm thành lập huyện tại 

các xã, thị trấn.  

- Văn nghệ tại Lễ Kỷ niệm 105 năm thành lập huyện. 

- Tổ chức tốt Đại hội Thể dục Thể thao huyện Chợ Mới lần thứ IX năm 

2022. 

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 190 năm thành 

lập tỉnh và 105 năm thành lập huyện trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của huyện: tổ chức giao lưu, thi đấu các môn thể thao: Bóng chuyền, Bóng 

đá, Cầu lông, Quần vợt, Đua xe đạp... 

* Thời gian: Quý II đến đầu quý IV/2022. 

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

* Đơn vị phối hợp: các ngành có liên quan. 

4.5. Có chính sách quy hoạch, đầu tư hỗ trợ người dân 03 xã Cù Lao Giêng 

thực hiện mô hình sản xuất đa canh với nhiều loại cây trồng, vật nuôi (nhất là phục 

hòi việc nuôi, trồng những cây, con có dấu hiệu khan hiếm, cạn kiệt) ứng dụng 

công nghệ cao theo hướng sản xuất sâu, chế biến sâu nhằm phục vụ du lịch sinh 

thái, du lịch cộng đồng 

+ Thời gian: từ tháng 5/2022.  

+ Địa điểm: 03 xã Cù Lao Giêng. 

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Đơn vị phối hợp: Các xã, ngành liên quan. 

4.6. Quyết tâm hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới ở 

các xã Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ, Hòa Bình để toàn huyện có 100% xã nông thôn 

mới vào cuối năm 2022; chọn một vài xã để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022; tiến tới hoàn thành tiêu chí, chỉ 

tiêu huyện nông thôn mới vào năm 2023 
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+ Thời gian: từ tháng 5/2022.  

+ Địa điểm: các xã liên quan. 

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Đơn vị phối hợp: Các xã, ngành liên quan. 

4.7. Lựa chọn một vài đơn vị ngang cấp hành chính tiến tới tổ chức lễ kết 

nghĩa duy trì và phát triển lâu dài, tìm hiểu để có những hoạt đông kết nghĩa tương 

tác giữa các bên trong sự phát triển chung; làm cầu nối xúc tiến thương mại, thu 

hút đầu tư, thúc đẩy chương trình khởi nghiệp ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Chủ 

động phối hợp tổ chức các hoạt động Hội chợ, gắn kết với mạng lưới xúc tiến 

thương mại trong và ngoài tỉnh; triển lãm trưng bày sản phẩm hàng hóa của địa 

phương có nhãn hiệu, thương hiệu ở những điểm du lịch, nơi đông người, các đô 

thị lớn… 

+ Thời gian: từ tháng 5/2022.  

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

+ Đơn vị phối hợp: Các ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn. 

4.8. Khảo sát, lập và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền 

công nhận Quần thể kiến trúc cổ kính khu vực Nhà thờ Cù Lao Giêng - Tu viện 

Dòng Chúa Quan phòng, Tu viện Phan Xi Co (xã Tấn Mỹ). Đồng thời, rà soát đề 

xuất công nhận bằng cấp những di tích lịch sử - văn hóa - tín ngưỡng - tôn giáo đủ 

điều kiện chưa được công nhận. 

+ Thời gian: từ tháng 5/2022.  

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

+ Đơn vị phối hợp: Các ban ngành huyện, UBND các xã liên quan. 

4.9. Xây dựng kế hoạch, lộ trình nâng cấp lễ hội dân gian đình, chùa mang 

nét văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng tâm linh, đặc thù sông nước, miệt vườn, bảo tồn, 

phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; phát triển nâm tầm các lễ hội 

truyền thống dân gian; Tổ chức phát động Hội thi sáng tác Biểu trưng (logo) huyện 

Chợ Mới. 

+ Thời gian: từ tháng 5/2022.  

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

+ Đơn vị phối hợp: Các ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn liên quan. 

4.10. Hoàn chỉnh việc xây dựng và bố trí hình ảnh tư liệu nhà lưu niệm cố 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng; khảo sát và lấy ý kiến xây dựng 

nhà truyền thống xã Hội An, bố trí nơi trưng bày hình ảnh, tư liệu nữ anh hùng Liệt 

sĩ Huỳnh Thị Hưởng. 

+ Thời gian: từ tháng 5 năm 2022.  

+ Địa điểm: xã Mỹ Hiệp, xã Hội An. 

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 
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+ Đơn vị phối hợp: Các ban ngành huyện, UBND các liên quan. 

4.11. Tổ chức Lễ Kỷ niệm chào mừng 105 năm thành lập huyện Chợ 

Mới. 

a) Tổ chức lễ Lễ Kỷ niệm chào mừng 105 năm thành lập huyện Chợ Mới 

+ Thời gian: tháng 11 năm 2022 (19 giờ). 

+ Địa điểm: Công viên thị trấn Chợ Mới. 

+ Đơn vị Chủ trì: Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của huyện. 

+ Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

+ Đơn vị phối hợp: các ngành huyện, đơn vị liên quan. 

b) Dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ: 

+ Thời gian: tháng 11 năm 2022. 

+ Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

+ Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của huyện 

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

+ Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan. 

c) Lễ dâng hoa tại tượng đài Chưởng binh Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu 

Cảnh: 

+ Thời gian: tháng 11 năm 2022. 

+ Địa điểm: Công viên thị trấn Chợ Mới 

+ Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của huyện 

+ Đơn vị thực hiện: Các ngành liên quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong hệ thống về ý nghĩa chính trị 

chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang và 105 năm thành lập huyện Chợ 

Mới. 

- Vận động các tổ chức Tôn giáo, Dân tộc, các đoàn thể, doanh nghiệp, các 

tổ chức xã hội tổ chức các hoạt động chào mừng sự kiện. 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Định hướng, chỉ đạo công tác truyên truyền trước, trong và sau Lễ kỷ niệm 

105 năm thành lập huyện; xây dựng đề cương tuyên truyền về Lễ kỷ niệm; phối 

hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo. 

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

- Là đơn vị Thường trực, giúp việc cho Ủy ban nhân dân huyện chủ trì tham 

mưu triển khai kế hoạch, theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội 
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dung trong kế hoạch; tổng hợp kết quả các hoạt động theo tiến độ thời gian của kế 

hoạch, báo cáo kịp thời Ban Tổ chức và Ủy ban nhân dân huyện. 

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức Lễ chào mừng kỷ niệm 105 năm thành 

lập huyện Chợ Mới, các tiểu ban giúp việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

để thực hiện. 

- Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng dự toán dự trù kinh 

phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 105 năm thành lập huyện, trình Thường trực Ủy 

ban nhân dân huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và các đơn vị thực hiện công 

tác Lễ tân, hậu cần và các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ việc đón, tiếp khách 

tại Lễ kỷ niệm; bố trí phương tiện đưa đón các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, 

huyện qua các thời kỳ, đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng về 

dự Lễ kỷ niệm. 

- Bố trí ăn, nghỉ cho các đại biểu về Lễ kỷ niệm. 

4. Phòng Văn hoá và Thông tin 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao liên quan đến việc tổ chức 

kỷ niệm 105 năm thành lập huyện. 

- Thẩm định các nội dung tuyên truyền, các chương trình văn hóa, văn nghệ 

cấp huyện. 

- Chủ trì, phối hợp các ngành, UBND các xã, thị trấn liên tham mưu UBND 

huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại mục 4.3, 4.8, 4.9, 4.10 phần III của Kế 

hoạch này. 

5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao: 

- Xây dựng Market trang trí khánh tiết, các panô ảnh và tuyên truyền cổ 

động trình Ban Tổ chức phê duyệt; thực hiện trang trí khánh tiết Lễ kỷ niệm và 

tuyên truyền cổ động trực quan tại khu trung tâm và các trục đường chính, trụ sở 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và các tuyến đường trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin: Tổ chức chương trình 

văn nghệ tại Lễ kỷ niệm, chương trình giao lưu thể thao chào mừng cấp huyện. 

- Tổ chức cắm cờ tại các tuyến đường tại thị trấn Chợ Mới cắm hồng kỳ, cờ 

phướn tại một số địa điểm quan trọng. 

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức 

thực hiện tốt các nội dung tại mục 4.4 phần III của Kế hoạch này. 

6. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: 

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan, UBND các xã - thị trấn tổ chức gian 

hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng của huyện… tại Lễ 

kỷ niệm 105 năm thành lập huyện. 
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- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện 

các nội dung tại mục 4.5, 4.6 phần III Kế hoạch này. 

7. Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng 

Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức thực 

hiện các nội dung tại mục 4.1 phần III Kế hoạch này. 

8. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu tổ chức Đoàn thăm hỏi và tặng quà cho một số gia đình chính 

sách, gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân 

dịp kỷ niệm 105 năm thành lập huyện gắn với dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 

binh Liệt sĩ 27/7/2022. 

- Tham mưu tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại 

Nghĩa trang Liệt sỹ huyện vào đầu giờ sáng ngày diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày 

Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2022. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tham mưu UBND huyện văn bản hướng dẫn các trường học tổ chức, tham 

gia các hoạt động kỷ niệm sự kiện 105 năm thành lập huyện. 

10. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ động các nguồn kinh phí bố trí cho các hoạt động kỷ niệm. 

- Thẩm định dự toán kinh phí đảm bảo tổ chức các hoạt động kỷ niệm trình 

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện việc cấp, quyết 

toán kinh phí theo quy định (thông qua Ban Tổ chức và Ban Thường vụ Huyện 

ủy). 

11. Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp Xí nghiệp Môi trường Đô thị 

huyện 

- Xây dựng kế hoạch tổng vệ sinh đường phố, cắt tỉa cây xanh tại công viên, 

tạo cảnh quan sạch đẹp tại công viên thị trấn Chợ Mới, khu vực công cộng. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn đảm 

bảo vệ sinh môi trường trước trong thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm. 

- Chỉnh trang, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp xung quanh khu vực tổ 

chức buổi Lễ kỷ niệm.  

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu 

UBND huyện tổ chức thực hiện các nội dung tại mục 4.2, 4.7 phần III Kế hoạch 

này. 

12. Công an huyện 

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch bảo vệ Lễ kỷ niệm 105 năm thành lập huyện và 

Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong thời gian diễn 

ra các hoạt động kỷ niệm; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đợt cao điểm 
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tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Lễ kỷ 

niệm. 

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện giải tỏa hành lang giao thông, 

nhất là khu vực trung tâm Thị trấn Chợ Mới và các tuyến đường trục lộ trình về 

Trung tâm huyện phải đảm bảo giao thông thông suốt trước, trong và sau Lễ kỷ 

niệm. 

13. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Phối hợp với Công an huyện đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra 

các hoạt động kỷ niệm; chuẩn bị lực lượng tiêu binh phục vụ Lễ. 

14. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

Bố trí xe, cán bộ y tế và cơ số thuốc cần thiết để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

cho đại biểu tại các khu vực tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm; hướng dẫn, kiểm 

tra việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 

huyện. 

15. Đài Truyền thanh huyện, Cổng thông tin điện tử huyện 

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các số đặc biệt tuyên truyền các 

nội dung về lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 105 năm thành lập huyện; đưa 

tin, bài tại lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc biệt và các hoạt động 

chào mừng cấp huyện trên hệ thống Đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử 

huyện. 

Đối Với Đài Truyền thanh huyện phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh xây dựng Video clip phóng sự với tiêu đề: Chợ Mới Xưa và Nay, để giới 

thiệu quảng bá nét nổi bật vùng đất huyện Chợ Mới trải qua 105 năm thành lập và 

phát triển. Giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội, sản phẩm hàng hóa đặc trưng của 

huyện, giới thiệu tiềm năng triển vọng phát triển của huyện trong những năm tới. 

16. Phòng Nội vụ 

Tham mưu UBND huyện triển khai phát động các phong trào thi đua chào 

mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 105 năm thành lập huyện; tham mưu 

UBND huyện xét chọn, khen thưởng các cơ quan, đơn vị đã có những hoạt động, 

sự kiện xuất sắc lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 105 

năm thành lập huyện. 

17. Các ban, ngành đoàn thể huyện, UBND các xã - thị trấn 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các ban ngành, đoàn thể huyện UBND các 

xã, thị trấn chủ động tổ chức tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 105 năm thành lập huyện phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, trên tinh thần tiết kiệm, 

hiệu quả; phối hợp với các đơn vị triển khai các nội dung có liên quan. 
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng ngân sách huyện năm 2022 theo phân cấp ngân sách và các nguồn 

vốn hợp pháp khác. 

Các ngành chuyên môn dự trù kinh phí thực hiện trên cơ sở lồng ghép 

các nguồn vốn đã được bố trí trong dự toán năm 2022, lấy ý kiến thẩm định của 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất, 

các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân huyện để xem xét, 

quyết định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập 

tỉnh An Giang (1832 - 2022) và 105 năm thành lập huyện Chợ Mới (1917 - 

2022)./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực UBND tỉnh; 

- Sở VH,TT&DL tỉnh; 

- TT.HU, HĐND, UBND huyện; 

- VPHU, VP. HĐND-UBND; 

- Phòng VHTT;  

- Các ngành huyện liên quan; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Minh Dững 
 

 


		2022-08-09T14:28:40+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới<chomoi@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




