
1 

 

 
  ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 80/KH-UBND Cần Thơ, ngày 27 tháng  4  năm 2018  

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc 

Trung ương và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” 

 

Căn cứ Nghị định số 05/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2004 của 

Chính phủ về việc thành lập các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, 

các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt và các xã, phường, thị 

trấn thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón 

nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp 

khách nước ngoài; 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và “Mừng 

Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”, cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Biểu dương những thành tựu đạt được trong 15 năm thành phố Cần Thơ 

trực thuộc Trung ương và trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW 

ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành 

phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thành phố để Chào năm 

mới và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”. 

3. Tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và những thành tựu của 

thành phố đã đạt được trong năm 2018 và trong 15 năm trên các lĩnh vực kinh tế 

- xã hội, an ninh quốc phòng; góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu 

quê hương đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để người dân thành 

phố luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

4. Huy động mọi nguồn lực tham gia đóng góp, cùng chính quyền và người 

dân thành phố xây dựng thành phố Cần Thơ giàu đẹp, văn minh. 

5. Các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung 

ương, “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” được tổ chức trang 

trọng, ý nghĩa, thiết thực, bảo đảm hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.  

II- NỘI DUNG: 

1. Công tác tuyên truyền:  

a) Nội dung tuyên truyền: 

Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy. 
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b) Hình thức tuyên truyền: 

- Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông:  

+ Thời gian: Quý III năm 2018. 

+ Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần 

Thơ và các đơn vị có liên quan. 

- Tuyên truyền theo ngành: Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố có kế 

hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền mục đích, ý nghĩa 

của từng sự kiện, lồng ghép với các hoạt động của đơn vị. 

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

- Cổ động trực quan: 

+ Thời gian: Chia thành nhiều đợt, bắt đầu từ quý III năm 2018. 

+ Địa điểm: Trên địa bàn thành phố. 

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân 

quận, huyện. 

2. Phát động thi đua chào mừng: 

a) Nội dung:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và 

các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phát động đợt đăng ký thi đua thực hiện 

các công trình, sản phẩm, chỉ tiêu nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 

năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. 

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên 

các lĩnh vực trong 15 năm qua. 

b) Thời gian phát động thi đua: Bắt đầu từ đầu quý II năm 2018. 

c) Đơn vị thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố chủ trì, phối 

hợp với các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

3. Các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực 

thuộc Trung ương: 

a) Tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương: 

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình 

thành phố. 

- Viếng nghĩa trang liệt sĩ: 

+ Thời gian: Lúc 05 giờ 30 phút, ngày 02/01/2019. 

+ Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. 

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

- Viếng tượng đài Bác Hồ:  

+ Thời gian: Lúc 06 giờ 30 phút, ngày 02/01/2019. 
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+ Địa điểm: Tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều. 

+ Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều. 

- Lễ kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương: 

+ Thời gian: Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 02/01/2019. 

+ Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

b) Trang trí ánh sáng đường phố (đường đèn nghệ thuật): 

- Thời gian: Bắt đầu hoạt động từ ngày 22/12/2018 đến ngày 30/6/2019. 

- Địa điểm:  

+ Đường Hòa Bình. 

+ Đường 30 tháng 4. 

+ Đường Quang Trung. 

+ Đường Lê Lợi. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

c) Trưng bày chuyên đề và triển lãm bộ ảnh về thành tựu 15 năm thành phố 

Cần Thơ trực thuộc Trung ương 

- Thời gian: Từ ngày 18/12/2018 đến ngày 18/01/2019. 

- Địa điểm: Bảo tàng thành phố. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

d) Xuất bản kỷ yếu “Thành phố Cần Thơ 15 năm xây dựng và phát triển 

(2004 - 2019)” 

- Thời gian: Hoàn thành trong quý IV năm 2018. 

- Đơn vị thực hiện: Báo Cần Thơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên quan. 

đ) Sản xuất phim tài liệu thành tựu 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc 

Trung ương 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2018. 

- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

e) In ấn, phát hành sách, đĩa CD tổng hợp các tác phẩm có giá trị cao, gồm 

các thể loại: Bài ca vọng cổ, ca khúc, ảnh thời sự... 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2018.  
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- Đơn vị thực hiện: Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật thành phố 

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

g) Tổ chức Giải Việt dã thành phố Cần Thơ mở rộng: 

- Thời gian: Khai mạc ngày 31/12/2018. 

- Địa điểm: Xuất phát tại Công viên Lưu Hữu Phước. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

h) Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2019 và chào mừng kỷ niệm 15 

năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương: Chương trình được truyền hình 

trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố. 

- Thời gian: Ngày 31/12/2018. 

- Địa điểm: Công viên Lưu Hữu Phước. 

- Quy mô: Hoành tráng với sự tham gia của các diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ của 

thành phố và một số ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Sân khấu 

được thiết kế và lắp đặt hiện đại, có màn hình LED. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố và các đơn vị có liên quan. 

i) Hội thảo về giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến, mời gọi đầu tư 

- Thời gian (dự kiến): Ngày 02/01/2019. 

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ 

triển lãm Cần Thơ chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan.  

4. Các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” 

a) Các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2019)  

- Viếng nghĩa trang liệt sĩ: 

+ Thời gian: Lúc 05 giờ 30 phút, ngày 01/02/2019 (nhằm ngày 27/12/2018 

âm lịch). 

+ Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. 

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

- Viếng tượng đài Bác Hồ: 

+ Thời gian: Lúc 06 giờ 30 phút, ngày 01/02/2019 (nhằm ngày 27/12/2018 

âm lịch). 

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

+ Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều. 
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- Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2019): Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài 

Phát thanh và Truyền hình thành phố. 

+ Thời gian: Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 01/02/2019 (nhằm ngày 27/12/2018 

âm lịch). 

+ Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

+ Đơn vị thực hiện: Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp 

với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

b) Chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Kỷ Hợi 2019: Chương 

trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố. 

- Thời gian: Ngày 04/02/2019 (nhằm ngày 30/12/2018 âm lịch). 

- Địa điểm: Công viên Lưu Hữu Phước. 

- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố chủ trì, phối 

hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

c) Bắn pháo hoa nghệ thuật đón giao thừa 

- Thời gian: Lúc 24 giờ 00 phút, ngày 04/02/2019 (nhằm ngày 30/12/2018 

âm lịch). 

- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ, quận Ninh Kiều. 

- Đơn vị thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan. 

d) Tết Quân dân: Chương trình khai mạc và tổng kết được truyền hình trực 

tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố.  

- Thời gian (dự kiến): Từ ngày 12/01/2019 đến ngày 15/01/2019 (từ ngày 

07/12/2018 đến ngày 10/12/2018 âm lịch).  

- Địa điểm: Phường Tân Phú, quận Cái Răng. 

- Đơn vị thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với 

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

đ) Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí cho thiếu nhi: 

- Thời gian: Ngày 31/01/2019 (nhằm ngày 26/12/2018 âm lịch). 

- Địa điểm: Công viên Lưu Hữu Phước và Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận 

Ninh Kiều. 

- Đơn vị thực hiện: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố chủ 

trì, phối hợp với Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan.  

e) Đường hoa nghệ thuật: 

- Thời gian: Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 09/02/2019 (từ ngày 27/12/2018 

đến hết ngày 05/01/2019 âm lịch). 
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- Địa điểm: Đường Võ Văn Tần - Đường Nguyễn Thái Học. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

5. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch “Mừng Đảng quang vinh 

- Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” 

a) Các hoạt động văn hóa 

- Khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổ chức Giải đua xe đạp 

thể thao thành phố Cần Thơ mở rộng “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ 

Hợi 2019”:  

+ Thời gian: Ngày 28/01/2019 (nhằm ngày 23/12/2018 âm lịch). 

+ Địa điểm: Công viên Lưu Hữu Phước. 

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Họp mặt Văn nghệ sĩ:  

+ Thời gian: Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 25/01/2019 (nhằm ngày 20/12/2018 

âm lịch). 

+ Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố. 

+ Đơn vị thực hiện: Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật thành phố 

chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan.  

- Chương trình “Sắc xuân miệt vườn”: 

+ Thời gian: Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019 (từ ngày 

16/12/2018 đến ngày 20/12/2018 âm lịch). 

+ Địa điểm: Bảo tàng thành phố và Công viên Tao Đàn, quận Ninh Kiều. 

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Liên hoan “Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân 2019”:  

+ Địa điểm: Tổng kết tại Công viên Bến Ninh Kiều. 

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019: 

+ Thời gian: Khai mạc lúc 07 giờ 00 phút, ngày 29/01/2019 (nhằm ngày  

24/12/2018 âm lịch). 

+ Địa điểm: Thư viện thành phố. 

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Triển lãm Báo Xuân Kỷ Hợi 2019: 
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+ Thời gian: Từ ngày 30/01/2019 đến ngày 04/02/2019 (từ ngày 

25/12/2018 đến ngày 30/12/2018 âm lịch). 

+ Địa điểm: Bến Ninh Kiều. 

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Chương trình văn nghệ phục vụ Nhân dân tại quận, huyện: 09 suất 

+ Thời gian: Trước và trong Tết. 

+ Địa điểm: Tại các quận, huyện và tại đường hoa nghệ thuật (từ ngày 

30/12/2018 đến ngày 03/01/2019 âm lịch). 

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

b) Các hoạt động thể thao: 

- Giải Lân - Sư - Rồng toàn quốc lần thứ VI - năm 2019: 

+ Thời gian: Từ ngày 22/01/2019 đến ngày 26/01/2019 (từ ngày 

18/12/2018 đến ngày 22/12/2018 âm lịch). 

+ Địa điểm: Công viên Lưu Hữu Phước. 

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Giải thi diễn các môn võ thuật “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân 

Kỷ Hợi 2019”:  

+ Thời gian: Từ ngày 29/01/2019 đến ngày 01/02/2019 (từ ngày 

24/12/2018 đến ngày 27/12/2018 âm lịch). 

+ Địa điểm: Tại các quận, huyện. 

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Giải Lân - Sư - Rồng thành phố Cần Thơ năm 2019:  

+ Thời gian: Từ ngày 29/01/2019 đến ngày 01/02/2019 (từ ngày 

24/12/2018 đến ngày 27/12/2018 âm lịch). 

+ Địa điểm: Tại các quận, huyện. 

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Đua xe mô tô 125cc - 135cc - 150cc: 

+ Thời gian: Ngày 08/02/2019 (nhằm ngày 04/01/2019 âm lịch). 

+ Địa điểm: Sân Vận động Cần Thơ. 

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

c) Các hoạt động du lịch: Tổ chức gian hàng quảng bá du lịch thành phố 

Cần Thơ gắn với sự kiện Đường hoa nghệ thuật năm 2019: 
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- Thời gian: Từ ngày 01/02/2019 đến hết ngày 09/02/2019 (từ ngày 

27/12/2018 đến hết ngày 05/01/2019 âm lịch). 

- Địa điểm: Đường Võ Văn Tần - Đường Nguyễn Thái Học; 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

6. Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII - Năm 2019  

a) Thời gian: Lúc 19 giờ 00 phút, ngày 19/02/2019 (nhằm ngày 15/01/2019 

âm lịch). 

b) Địa điểm: Đình Bình Thủy, quận Bình Thủy. 

c) Đơn vị thực hiện: Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật thành phố 

chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

7. Lễ giỗ lần thứ 147 của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa 

a) Thời gian: Ngày 23/02/2019 (nhằm ngày 19/01/2019 âm lịch). 

b) Địa điểm: Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. 

c) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách chương 

trình nghệ thuật, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy phụ trách phần lễ và các 

hoạt động khác. 

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

a) Ủy ban nhân dân quận, huyện 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) Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều 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 thành phố; tổ chức trang trí đèn, hoa tại các tuyến đường chính ở trung 

tâm và Hồ Xáng thổi. 

9. Các hoạt động tại quận, huyện: 

Căn cứ vào Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng kế 

hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng tại địa phương phù hợp với điều kiện 

thực tế; trong đó, tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, phát động thi đua lập 

thành tích chào mừng, khởi công, khánh thành các công trình chào mừng, đảm 

bảo công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động văn hóa, thể thao 

phục vụ Nhân dân; gửi báo cáo về Thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ 

niệm thành phố (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chậm nhất là ngày 

10/9/2018 để tổng hợp, báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công nhiệm vụ các Tiểu ban chuyên môn, các sở, ban, ngành, 

đoàn thể thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện: 
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a) Tiểu ban Nội dung: 

 - Chủ động phối hợp với các Tiểu ban chuyên môn, các sở, ban, ngành, 

đoàn thể thành phố có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai 

Kế hoạch này. 

- Chuẩn bị nội dung phát biểu của Lãnh đạo thành phố tại Lễ kỷ niệm 15 

năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và các ngày lễ, kỷ niệm quan 

trọng khác. 

b) Tiểu ban Tuyên truyền:  

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

quan tại các cơ quan, đơn vị, từ thành phố đến cơ sở; trong đó, thực hiện 20 

pano, 60 băng rôn, khoảng 1.200 - 1.500 phướn để phục vụ công tác tuyên 

truyền, cổ động trực quan trong đợt lễ. 

- Đề nghị các cơ quan báo, đài có phóng sự, phim tài liệu, chuyên đề, 

chuyên trang về thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ. 

c) Tiểu ban An ninh trật tự:  

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ 

trong thời gian diễn ra các hoạt động, nhất là tại các địa điểm tổ chức. 

- Thực hiện phân luồng giao thông, tránh ùn tắc giao thông. 

d) Tiểu ban Chăm sóc sức khỏe:  

Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời, phân 

công bác sĩ, xe cứu thương trực tại các điểm tổ chức các hoạt động. 

đ) Tiểu ban Tài chính và Vận động tài trợ:  

- Hướng dẫn các Tiểu ban chuyên môn và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

lập dự trù kinh phí, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, gửi về Sở Tài 

chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt theo quy 

định, đảm bảo cấp kinh phí kịp thời cho các đơn vị thực hiện; đồng thời, hướng 

dẫn các đơn vị thực hiện thanh, quyết toán theo quy định. 

- Thực hiện vận động tài trợ kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ 

niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và “Mừng Đảng quang 

vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”; đồng thời, tham mưu Lãnh đạo thành phố vận 

động tài trợ đối với những trường hợp cụ thể. 

e) Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân:  

- Lập danh sách khách mời, tổ chức in, phát hành thư mời đại biểu dự lễ kỷ 

niệm, chương trình nghệ thuật chào mừng;  

- Bố trí lực lượng đón tiếp, sắp xếp chỗ ngồi và phục vụ nước uống cho 

đại biểu. 

g) Tiểu ban Cảnh quan đường phố:  
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Phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liêu quan chịu trách nhiệm 

về cảnh quan môi trường đô thị, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, làm 

sạch đẹp đường phố trong thời gian này, nhất là tại các điểm tổ chức hoạt động 

chào mừng. 

h) Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân 

quận, huyện  

Tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tại đơn vị, địa phương, 

đảm bảo tính tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân chung sức xây dựng 

Cần Thơ văn minh, hiện đại; tạo không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng, thiết thực, 

tạo điều kiện cho công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân tham gia để 

lập thành tích chào mừng các sự kiện nêu trên, góp phần tạo động lực để thực 

hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố nói chung, 

của đơn vị, địa phương nói riêng. 

2. Tiến độ thực hiện: 

a) Từ nay đến ngày 10/6/2018: Các Tiểu ban chuyên môn, các sở, ngành, 

đơn vị có liên quan hoàn thành kế hoạch, kịch bản chi tiết và dự trù kinh phí gửi 

về Thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố (Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) để tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí, trình 

Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt. 

b) Tháng 11/2018: Tổ chức sơ, tổng duyệt các hoạt động.  

3. Kinh phí tổ chức: 

a) Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực 

thuộc Trung ương và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” từ 

ngân sách thành phố và từ nguồn vận động xã hội hóa, cụ thể như sau: 

- Đối với kinh phí được phép chi từ ngân sách: Trưởng Tiểu ban Tài chính 

và Vận động tài trợ phối hợp với Thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm 

thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị gửi dự toán về 

Sở Tài chính thẩm định, đảm bảo tiến độ thực hiện. 

- Đối với phần kinh phí vận động tài trợ: Giao Trưởng Tiểu ban Tài chính và 

Vận động tài trợ có kế hoạch tổ chức vận động tài trợ, cố gắng đủ chi phí cho các 

hoạt động chi ngoài ngân sách thành phố. 

b) Sở Tài chính có trách nhiệm 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. 

c) Kinh phí tổ chức các hoạt động tại các quận, huyện do địa phương tự cân 

đối và vận động tài trợ để thực hiện. 

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Kế 

hoạch này với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong quá trình thực hiện có khó 

khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Thường trực Ban Tổ chức các ngày, lễ 

kỷ niệm thành phố (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổng hợp, tham mưu, trình 
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Trưởng Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố xem xét, giải quyết theo 

quy định./. 

 
  Nơi nhận:               
- TT. Thành ủy;     
- TT. HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- UBMTTQVN TP; 

- Các Ban Đảng thuộc Thành ủy; 

- VP. TU, VP. HĐND TP; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Báo Cần Thơ, Đài PT&TH TP; 

- UBND quận, huyện;  

- Cty CP Đô thị Cần Thơ; 

- Công ty Điện lực TP Cần Thơ; 

- VP. UBND TP (2,3,4,5,6,7); 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu VT, T(Q) 
CVĐ 5412/19042018      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tâm 
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