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KẾ HOẠCH 

Chi tiết tổ chức Lễ kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên  

và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

  

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 18/3/2021 của Ban chỉ đạo tổ chức 

lễ kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện nông thôn 

mới, sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 86-

TB/TU ngày 29/3/2021, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức 

Lễ kỷ niệm 180 danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Muc đích 

- Qua các hoạt động danh xưng khẳng định, tôn vinh giá trị lịch sử văn hóa, 

truyền thống và cách mạng của con người Cẩm Xuyên trong công cuộc đổi mới, hội 

nhập và phát triển.  

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, quá trình đấu tranh, xây 

dựng và phát triển của huyện Cẩm Xuyên trong 180 năm (1841-2021) và những 

thành tựu đạt được trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.  

- Tăng cường tình đoàn kết để tạo động lực tiếp tục xây dựng Cẩm Xuyên ngày 

càng giàu đẹp, văn minh. 

2. Yêu cầu   

- Các hoạt động danh xưng và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải 

đảm bảo trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch 

Covid - 19 theo khuyến cáo của ngành Y tế. 

- Nội dung các hoạt động kỷ niệm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp 

giữa tính truyền thống và hiện đại; không phô trương, hình thức, có quy mô phù 

hợp, bảo đảm hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. 

 II.  CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG  

1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền 
- Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về quá trình 

hình thành và phát triển của huyện Cẩm Xuyên trong tiến trình lịch sử dân tộc, 

những mốc son, dấu ấn lịch sử của huyện. Khẳng định những truyền thống tốt đẹp 

và những giá trị văn hoá của đất và người Cẩm Xuyên, đặc biệt là những đóng góp 

của các bậc danh nhân quê hương Cẩm Xuyên đối với đất nước. 

- Tuyên truyền các thành tựu, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, đặc biệt là thành tựu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

- Hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông như: 

thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của huyện, các xã, thị 

trấn, Màn hình Led, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự phát trên đài 
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Truyền hình tỉnh, báo chí, các trang mạng xã hội…; tuyên truyền bằng hệ thống trực 

quan cổ động như pano, áp phích, bảng tường, khẩu hiệu tuyên truyền, cờ Đảng, cờ 

Tổ quốc…  

- Thời gian bắt đầu từ ngày 1/6/2021 đến 15/9/2021, cụ thể 

+ Từ 01/6 đến 15/9/2021, tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền thông. 

+ Từ 10/8/2021 đến 05/9/2021, tuyên truyền bằng trực quan cổ động.  

- Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

- Đơn vị Phối hợp: Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông.  

2. Tổ chức thi sáng tác biểu trưng Logo huyện Cẩm Xuyên nhằm quảng 

bá hình ảnh đất và người Cẩm Xuyên 

- Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2021 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Đơn vị phối hợp: Văn Phòng HĐND-UBND huyện.  

3. Tổ chức sưu tầm biên soạn các bài thơ (in thành tuyển tập thơ), các bài 

hát ca ngợi về mảnh đất, con người Cẩm Xuyên (làm thành đĩa DVD). 

- Thời gian hoàn thành trước 30/7/2021 

- Đơn vị chủ trì Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Đơn vị phối hợp, các đơn vị, cá nhân có liên quan 

4. Tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện qua các 

thời kỳ. Gặp mặt Hội đồng hương Cẩm Xuyên tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành 

phố Hồ Chí Minh 

- Thời gian hoàn thành trước 15/7/2021 

- Đơn vị chủ trì Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Huyện ủy 

5. Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng cấp huyện 

- Thời gian hoàn thành trước 10/8/2021 

- Đơn vị chủ trì Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa - Thông tin. 

6. Tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp huyện 

- Thời gian hoàn thành trước 30/7/2021 

- Đơn vị chủ trì Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các ban ngành đoàn thể cấp huyện. 

7. Tổ chức giải đua thuyền trên sông hội 

- Thời gian hoàn thành trước 15/7/2021 

- Đơn vị chủ trì :Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa - Thông tin; UBND các xã, thị trấn;  

8. Xây dựng bộ phim “Cẩm Xuyên - 180 danh xưng, những thành tựu tự hào” 

- Thời gian hoàn thành trước 10/8/2021 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Duyệt nội dung: Ban tuyên giáo Huyện ủy. 

9. Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, xã hội hóa nguồn 

lực: Tặng quà, xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo. 
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- Thời gian hoàn thành trước 17/8/2021 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động thương binh - Xã hội 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện 

và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

10. Tổ chức giới thiệu, trưng bày các sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông 

nghiệp tiêu biểu của huyện. 

- Thời gian hoàn thành trước 10/8/2021 

- Đơn vị chủ trì: Phòng NN&PTNT huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Văn Phòng Nông thôn mới, UBND các xã, thị trấn. 

11. Màn sử thi nghệ thuật 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên (60 phút) 

- Thời gian hoàn thành trước ngày 15/8/2021 

- Đơn vị Chủ trì: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông hợp đồng với công ty tổ chức 

sự kiện để xây dựng màn sử thi nghệ thuật 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên. 

- Đơn vị thực hiện: Công ty tổ chức sự kiện 

- Đơn vị phối hợp: Ban tuyên giáo Huyện ủy và Phòng Văn hóa - Thông tin 

12. Phát động phong trào thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh trong các tầng lớp nhân dân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 

- Thời gian hoàn thành trước 17/8/2021 

- Đơn vị chủ trì: Phòng NN&PTNT huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Văn Phòng Nông thôn mới, UBND các xã, thị trấn. 

III. CÁC CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG  

1. Công trình nâng cấp, chỉnh trang quốc lộ 1A đoạn đi qua thị trấn Cẩm Xuyên 

- Thời gian hoàn thành trước 05/8/2021 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế - Hạ tầng. 

- Đơn vị phối hợp: Ban quản lý dự án huyện. 

2. Công trình đường ven sông Hội 

- Thời gian hoàn thành trước 30/7/2021 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế - Hạ tầng. 

- Đơn vị phối hợp: Ban quản lý dự án huyện. 

3. Công trình cầu Hội mới 

- Thời gian hoàn thành trước 30/7/2021 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế - Hạ tầng. 

- Đơn vị phối hợp: Ban quản lý dự án huyện. 

4. Công trình trồng cây xanh trên các tuyến đường chính của huyện 

- Thời gian hoàn thành trước 16/8/2021 

- Đơn vị chủ trì: Phòng NN&PTNT 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND Thị trấn Cẩm Xuyên. 

5. Công trình nhà ở cho hộ chính sách, hộ nghèo (nguồn xã hội hóa) 

- Thời gian hoàn thành trước 17/8/2021 

- Đơn vị chủ trì: Phòng LĐTB&XH 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế - Hạ tầng; UBMTTQ huyện. 

6. Công trình trường học (huy động nguồn xã hội hóa xây dựng 1 trường học). 

- Thời gian hoàn thành trước 30/7/2021 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế - Hạ tầng. 
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- Đơn vị phối hợp: Ban quản lý dự án huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng tới 

chào mừng lễ kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện 

đạt chuẩn nông thôn mới; Kế hoạch tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn 

huyện; kế hoạch tổ chức giải đua thuyền toàn huyện; Chủ trì phối hợp với Văn 

phòng HĐND-UBND huyện, các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng 

Logo theo Kế hoạch số 500/KH-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện… 

- Chủ trì tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện và khâu nối để 

tuyên truyền qua các cơ quan truyền thông đại chúng của tỉnh, trung ương. 

- Kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông trong quá trình triển 

khai, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền theo 

kế hoạch đã đề ra; kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 
- Xây dựng, củng cố các cụm Panô, áp phích tại trung tâm huyện, khu vực tổ 

chức Lễ danh xưng và dọc tuyến đường Hà Huy Tập. 

- Xây dựng các tin bài, chuyên trang, chuyên mục về các hoạt động hướng tới 

chào mừng 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới đăng tải trên trang Thông tin điện tử và trên sóng phát thanh của huyện. 

- Phối hợp với các đơn vị sự kiện bảo đảm trang trí khánh tiết, âm thanh ánh 

sáng, sân khấu phục vụ Lễ danh xưng và xây dựng màn sử thi nghệ thuật 180 năm 

danh xưng Cẩm Xuyên (60 phút) ca ngợi về lịch sử văn hóa, quá trình hội nhập và 

phát triển của huyện Cẩm Xuyên…  

- Tổ chức các giải thể thao nằm trong chương trình Đại hội thể dục thể thao 

toàn huyện. 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng bộ phim “Cẩm Xuyên - 

180 danh xưng, những thành tựu tự hào”. 

- Xây dựng điều lệ giải đua thuyền trên sông hội; Thể lệ tổ chức liên hoan nghệ 

thuật quần chúng toàn huyện… 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sưu tầm biên soạn các bài 

thơ (thành tuyển tập thơ), các bài hát ca ngợi về mảnh đất, con người Cẩm Xuyên 

(làm thành đĩa DVD). 

3. Văn phòng HĐND - UBND huyện 
- Chủ trì phối hợp với Ban tổ chức, Văn phòng Huyện ủy tham mưu nội dung, 

chương trình, danh sách khách mời, giấy mời đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 180 năm 

danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, các phòng, ban, ngành chuẩn bị các điều 

kiện đảm bảo cho buổi lễ và đón tiếp các đại biểu về tham dự. 

- Tham mưu UBND huyện thành lập các tiểu ban, bộ phận giúp việc cho lễ kỷ niệm. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phương án kêu gọi xã hội hóa, vận 

động các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, con em quê hương để ủng hộ kinh phí tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm, xây dựng trường học, nhà ở cho hộ nghèo, gia đình 
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chính sách, trồng cây trên các tuyên đường tại trung tâm huyện.  

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng chương trình tổ chức gặp mặt Hội 

đồng hương Cẩm Xuyên tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, gặp mặt 

các doanh nghiệp lớn trên địa bàn để kêu gọi tài trợ. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thiện 

công trình nâng cấp chỉnh trang quốc lộ 1A đoạn đi qua thị trấn Cẩm Xuyên, công 

trình đường ven Sông Hội, công trình cây xanh trên các tuyến đường chính của huyện. 

 - Phối hợp Phòng Tài nguyên - Môi trường tổ chức chỉnh trang cảnh quan, 

môi trường trên địa bàn toàn huyện, đặc biệt là cảnh quan đô thị khu Trung tâm 

huyện và trung tâm các xã, thị trấn, công trình cầu Hội mới. 

5. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức trưng bày, 

giới thiệu các sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

tiêu biểu của huyện. 

- Chủ trì tham mưu các hoạt động liên quan đến lĩnh vực xây dựng nông thôn 

mới trong chuổi hoạt động 180 danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện 

đạt chuẩn nông thôn mới. Chịu trách nhiệm chính trong phần đón bằng công nhận 

huyện đạt chuẩn nộng thôn mới.  

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

- Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, 

người có công theo quy định. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo. 

Tổng hợp đề xuất danh sách đề nghị xây nhà ở, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình 

chính sách nhân dịp kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới.  

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ dâng hương các Anh 

hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện; khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập; 

Đền thờ Lê Duẫn; đền thờ Nguyễn Đình Liễn - Bí thư đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên. 

7. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chuẩn bị lực lượng tiêu binh tại các điểm 

dâng hương; bố trí cán bộ điều hành lễ chào cờ. 

8. Công an huyện: 
- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ 

trong thời gian tổ chức các hoạt động của lễ kỷ niệm. 

- Bố trí xe dẫn đường đoàn đại biểu dự Lễ dâng hương; hướng dẫn xe ra, xe 

vào khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm. 

- Chủ động phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa 

điểm diễn ra các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm. 

- Phát động chiến dịch truy quét tội phạm; làm tốt công tác phòng, chống tệ 

nạn xã hội. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt 

trong ngành giáo dục. Tuyên truyền, chỉ đạo cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia các 

hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm theo yêu cầu của Ban tổ chức. 
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10. Phòng Nội vụ. 

- Phát động phong trào thi đua chào mừng 180 danh xưng huyện Cẩm Xuyên 

và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Tham mưu tổng hợp đề xuất  tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua. 

11. Phòng y tế, Trung tâm YTDP, Bệnh viện Đa khoa huyện 

- Đảm bảo phương án phòng chống dịch Covid-19 tại các sự kiện chào mừng 

và Lễ kỷ niệm 180 danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới. 

- Bố trí nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc sơ cứu, cấp cứu phục vụ khách mời 

và đại biểu về tham dự.  

12. Phòng Tài nguyên-Môi trường: Chủ trì tham mưu thực hiện công tác 

đảm bảo vệ sinh môi trường trong chuổi hoạt động 180 danh xưng huyện Cẩm 

Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

13. Điện lực Cẩm Xuyên: Xây dựng kế hoạch và phương án đảm bảo an toàn 

nguồn điện phục vụ các hoạt động trước, trong và sau buổi Lễ kỷ niệm. 

14. Đề nghị Huyện đoàn 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu niên. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan huyện tham gia tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. 

- Tổ chức phát động đoàn viên thanh niên ra quân làm vệ sinh môi trường tại 

Nghĩa trang Liệt sỹ huyện, các di tích lịch sử văn hóa, khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm, 

khu trung tâm huyện. 

- Điều động lực lượng Đoàn viên tham gia các hoạt động tại Lễ kỷ niệm theo 

yêu cầu của Ban tổ chức. 

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện 

- Chủ trì phối hợp với phòng Lao động&TBXH tham mưu nội dung về tặng 

quà, làm nhà tình nghĩa và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.  

- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, căn cứ kế hoạch này, đề nghị Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng thời vận động 

đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 180 năm danh xưng 

huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh phong 

trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra.  

16. UBND thị trấn Cẩm Xuyên và các xã, thị trấn 

- Tập trung chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị; kiên quyết xử lý các trường 

hợp vi phạm các quy định về xây dựng, trật tự đô thị. Giữ gìn an ninh, chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

- Xây dựng Kế hoạch huy động nhân dân trên địa bàn dọn dẹp vệ sinh các 

tuyến đường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp chào mừng Lễ kỷ niệm. 

- Phát động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ 

quốc tại các hộ gia đình; đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 

kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới. 
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Trên đây là Kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ kỷ niệm 180 danh xưng huyện Cẩm 

Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo kịp thời 

về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa - Thông tin) để được xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Thông tin - Truyền thông; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Phòng VH-TT; Trung tâm VH-TT; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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