1

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 95 /KH-UBND

Thành phố Bắc Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022)
Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Bắc Ninh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư
Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022);
Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Bắc Ninh, UBND thành phố Bắc Ninh xây
dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư
Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí đối
với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh; góp phần giáo dục truyền
thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó khơi
dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước, củng cố niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ và
các chiến sỹ cộng sản tiền bối của Đảng.
- Gắn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, góp phần thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ chính trị năm 2022 và những năm tiếp theo.
2. Yêu cầu:
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, hiệu quả và tiết kiệm, có
tính giáo dục cao.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động và những cống hiến
quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và
quê hương Bắc Ninh.
- Tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm "Tự chỉ
trích" của Tổng Bí thư, liên hệ với việc thực hiện:
+ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong bội bộ";
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+ Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";
+ Kết luận số 42-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị
quyết số 04/NQ/TU ngày 31/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường giáo
dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh
Bắc Ninh giai đoạn 2020-2030".
- Tập trung tuyên truyền, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo ở
các cấp, các ngành và trong cộng đồng.
* Tài liệu tuyên truyền: Các cuốn sách do Tỉnh ủy Bắc Ninh, thành phố Bắc
Ninh và các nhà xuất bản đã phát hành; các bài nói, bài viết của các đồng chí lãnh
đạo Đảng, Nhà nước về đồng chí Nguyễn Văn Cừ; đề cương tuyên truyền kỷ niệm
110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ do Ban Tuyên giáo Trung ương và
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh phát hành.
2. Hình thức tuyên truyền:
Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú qua các phương tiện thông tin đại
chúng (Đài phát thanh, Cổng thông tin điện tử thành phố và các phường...); tuyên
truyền cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật; thể dục - thể
thao; chiếu phim, nói chuyện chuyên đề về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động
cách mạng và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đối với
Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh....
3. Tổ chức các hoạt động cụ thể:

3.1. Phối hợp tổ chức chương trình dâng hương tại Tượng đài Nguyễn
Văn Cừ, phường Đại Phúc.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 08/7/2022.
- Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh.
- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Thành ủy; Văn phòng Thành ủy; Văn
phòng HĐND-UBND; Phòng Văn hóa & Thông tin; Phòng Lao động -TBXH; Trung
tâm VH, Thể thao và Truyền thông; UBND phường Đại Phúc.

3.2. Chương trình dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Văn Cừ, phường Vệ An.
- Thời gian tổ chức: 16h30', thứ Sáu, ngày 08/7/2022.
- Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Thành ủy; Văn phòng HĐND-UBND; Phòng
Văn hóa & Thông tin; Phòng Lao động -TBXH; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông; UB MTTQ thành phố; Thành đoàn Bắc Ninh; UBND phường Vệ An.
(Chương trình dâng hương của thành phố có thể thay đổi theo chương trình
dâng hương của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh)
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3.3. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài, thời lượng phát thanh
tuyên truyền trên hệ thống truyền thông, Cổng TTĐT từ thành phố đến cơ sở:
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2022 đến ngày 10/7/2022.
- Cơ quan thực hiện: Trung tâm VH, Thể thao và Truyền thông thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phòng Văn hóa & Thông tin;
UBND các phường.

3.4. Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền (treo cờ, pa nô, ban nơ,
băng rôn, khẩu hiệu, chạy chữ trên bảng điện tử...) tại các khu vực trung tâm, các
tuyến đường chính, khu vực đảo tròn, cầu vượt, cửa ngõ vào thành phố:
- Thời gian thực hiện: Từ 20/6/2022 - 10/7/2022.
- Cơ quan thực hiện: Trung tâm VH, Thể thao và Truyền thông thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phòng Văn hóa & Thông tin;
UBND các phường.
3.5. Phối hợp tổ chức chương trình Bế mạc Hội diễn "Tiếng hát công nhân,
người lao động năm 2022" tại Bắc Ninh và các hoạt động văn hóa đường phố:
- Thời gian: 19h00', thứ Sáu, ngày 08/7/2022.
- Địa điểm: Tại khu vực công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc.
- Cơ quan chủ trì chương trình Bế mạc Hội diễn "Tiếng hát công nhân, người
lao động năm 2022" tại Bắc Ninh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
- Cơ quan chủ trì các hoạt động văn hóa đường phố: Thành đoàn Bắc Ninh.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa & Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể
thao và Truyền thông thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan.
3.6. Tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên U13 - Nhi đồng U11 thành phố Bắc
Ninh năm 2022:
- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022.
- Cơ quan thực hiện: Trung tâm VH, Thể thao và Truyền thông thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa & Thông tin; cơ quan, đơn vị liên quan;
UBND các phường.
3.7. Công chiếu bộ phim truyện truyền hình về Tổng Bí thư Nguyễn Văn
Cừ mang tên "Bình minh phía trước":
- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022.
- Cơ quan chủ trì: Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành
phố; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các phường.
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3.8. Công chiếu vở chèo về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ mang tên "Tuổi
trẻ Nguyễn Văn Cừ":
- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022.
- Cơ quan chủ trì: Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành
phố; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các phường.

3.9. Tổ chức chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan môi trường, vận hành
hệ thống điện chiếu sáng, đài phun nước trên địa bàn thành phố:
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2022 đến 10/7/2022.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Quản lý đô thị thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Ban Nghiệm thu sản phẩm công ích thành phố; Công ty
CP Môi trường &CTĐT Bắc Ninh; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các phường.
3.10. Triển khai các phương án chỉnh trang, sửa chữa khu vực tượng đài
Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc; chỉnh trang khuôn viên vườn hoa
tượng đài Nguyễn Văn Cừ, phường Vệ An:
- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 30/6/2022.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Quản lý đô thị thành phố.
- Cơ quan phối hợp: BQL Dự án xây dựng; Ban Nghiệm thu sản phẩm công
ích thành phố; Công ty CP Môi trường &CTĐT Bắc Ninh; cơ quan, đơn vị có liên
quan; UBND phường Đại Phúc.

3.11. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn
thành phố và trong thời gian diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ chương
trình Lễ kỷ niệm của tỉnh:
- Cơ quan thực hiện: Công an thành phố Bắc Ninh.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND-UBND; Phòng Văn hóa & Thông tin
thành phố; cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các phường.
3.12. Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh
đồng chí Nguyễn Văn Cừ:
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến hết năm 2022.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ thành phố Bắc Ninh.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND-UBND; Phòng Văn hóa & Thông tin
thành phố; cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các phường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:
- Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động
kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022)
trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
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- Hướng dẫn đơn vị sự nghiệp và UBND các phường tổ chức các hoạt động
tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.
- Đăng tải các tin, bài tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động
cách mạng và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đối với
Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh; các hoạt động gắn với ngày kỷ
niệm tại thành phố Bắc Ninh trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.
- Phối hợp với các đơn vị Vietel Bắc Ninh, VNPT Bắc Ninh, Công ty tổ chức
sự kiện VietArt, Trung tâm TM Vincom Bắc Ninh tuyên truyền bằng hình thức chạy
chữ, video, hình ảnh trên các bảng điện tử do các đơn vị quản lý.
2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông thành phố:
- Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, tin bài, thời lượng phát thanh
tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trên hệ thống
truyền thông, Cổng Thông tin điện tử thành phố và trên các bảng tin điện tử, trang
Fanpage do đơn vị quản lý.
- Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền (treo cờ, pa nô, ban nơ, băng rôn,
khẩu hiệu, ...) tại trụ sở Thành ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể thành phố; tại các
khu vực trung tâm thành phố, các tuyến đường phố chính, khu vực đảo tròn, cầu vượt,
các cửa ngõ vào thành phố..... (Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/6 - 10/7/2022).
- Tổ chức trang trí, treo băng rôn, cờ…; Chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ
dâng hương (tăng âm, loa máy, micro…) tại tượng đài Công viên Nguyễn Văn Cừ
(phường Đại Phúc và phường Vệ An) theo Kế hoạch của tỉnh và thành phố.
- Xây dựng phương án tuyên truyền và dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động
tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ gửi Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.
3. Phòng Quản lý đô thị thành phố:
Xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa
bàn thành phố; chủ trì, triển khai các phương án chỉnh trang, sửa chữa tượng đài Công
viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của
tỉnh và thành phố triển khai công tác chỉnh trang, sửa chữa vườn hoa, tượng đài Nguyễn
Văn Cừ tại khu vực Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.
4. Công an thành phố:
Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố và
trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Lễ kỷ niệm
110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ do Tỉnh ủy - HĐND - UBND UBMTTQ tỉnh tổ chức.
5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố:
Chỉ đạo đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh
trên địa bàn thành phố trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.
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6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố:
Bố trí nguồn kinh phí đảm bảo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày
sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ theo kế hoạch, tổng hợp kinh phí thực hiện của
các ngành thành phố báo cáo tỉnh theo quy định.
7. Ban Nghiệm thu sản phẩm công ích thành phố; Công ty CP Môi
trường và CTĐT Bắc Ninh:
- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, hệ thống điện chiếu sáng và trang trí;
vận hành hệ thống đèn hắt tại trụ sở các cơ quan tỉnh, thành phố, đường trục chính,
đèn trang trí tại khu vực trung tâm thành phố, hệ thống các đài phun nước trên địa
bàn thành phố đảm bảo chất lượng.
- Triển khai công tác tuyên truyền trên hệ thống bảng điện tử do đơn vị
quản lý. (Thời gian: Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 10/7/2022).
8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh:
- Định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm sinh Tổng Bí thư Nguyễn
Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022).
- Tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm sinh Tổng Bí thư Nguyễn
Văn Cừ trên Website, trang Thông tin điện tử của Thành ủy.
9. UBND các phường:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các tin, bài trên hệ thống Đài
truyền thanh địa phương, Cổng thông tin điện tử phường. Tổ chức trang trí, tuyên
truyền, treo cờ, pa nô, ban nơ, khẩu hiệu... kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư
Nguyễn Văn Cừ; chủ động trang trí khẩu hiệu, ban nơ dọc tại các tuyến phố chính
của phường. (Thời gian: Từ ngày 20/6/2022 đến hết ngày 10/7/2022).
- Tổ chức các hoạt động chỉnh trang cảnh quan môi trường, đô thị và các
tuyến đường trên địa bàn đảm bảo văn minh, sạch, đẹp.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng
Bí thư Nguyễn Văn Cừ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. UBND thành phố yêu cầu
các cơ quan, đơn vị có liên quan của thành phố và UBND các phường nghiêm túc
triển khai thực hiện; lập dự trù kinh phí gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp
báo cáo UBND tỉnh và UBND thành phố theo quy định./.
* Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh (b/c);
- Sở Văn hóa, Thể thao & DL tỉnh (b/c);
- TT Thành uỷ, HĐND thành phố (b/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan (t/h);
- UBND các phường (t/h);
- Lưu VT.
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