UBND th xã ã t chc hi ngh trin khai k hoch t chc các hot ng mng ng, mng xuân K Hi 2019 và k nim 27 nm
thành lp th xã; hng dn trin khai Ngh nh 122 ca Chính ph v Ngh nh 122/2018/N-CP xét tng danh hiu "Gia
ình vn hóa"; "Thôn vn hóa", "T dân ph vn hóa"; Trin khai k hoch thc hin án nâng cao cht lng np sng vn
minh ô th nm 2019. /c inh Vn Hng - Phó ch tch UBND Th xã ã ch trì hi ngh.

Nm 2018, Phòng Vn hóa - Thông tin ã tham mu qun lý, ch o, t chc thc hin các nhim v trên lnh vc vn hoá và
thông tin. Trong nm, Phòng ã tham mu gn 150 vn bn ch o trên các lnh vc, tham mu công tác qun lý ch o khôi phc
và tôn to, lp h s công nhn, ch o hot ng các di tích lch s vn hoá trên a bàn; y mnh tuyên truyn các ngày l ln ca quê
hng, t nc và các sh kin din ra trên a bàn. Bên cnh ó, công tác th dc th thao, du lch, phong trào "Toàn dân oàn kt
xây dng i sng vn hoá " cng ã c tp trung trin kghai thc hin có hiu qu, nm 2018, có 90,1% gia ình c công nhn gia ình
vn hoá, có 35 Thôn, T dân ph c công nhn danh hiu vn hoá.
i vi các hot ng chào mng k nim 89 nm ngày thành lp ng cng sn Vit Nam, mng xuân K Hi và chào mng k nim 27
nm thành lp Th xã, UBND Th xã ã xây dng k hoch vi các hot ng c th. Trong dp này, bên cnh vic ch o 100% c
quan, n v, doanh nghip, trng hc óng trên a bàn treo c ng, c T quc, bng c, khu hiu ni công s, nhng n v có iu kin thì
làm thêm cng chào, èn màu trang trí vi ch mng ng, mng Xuân và chào mng k nim 27 nm thành lp Th xã; UBND
Th xã s t chc nhiu hot ng vn hóa, vn ngh th dc th thao nh: t chc Hi báo Xuân K Hi, t chc chng trình bn pháo hoa
chào ón Giao tha, t chc gii kéo co nam n, hi th Tt Nguyên Tiêu, phi hp t chc l giao nhn quân nm 2019… Bên cnh
ó, các phng, xã cng s t chc các l hi nh: ua thuyn truyn thng phng Trung Lng, báo ân ô ài Ng S Bùi Cm H phng u
Liêu…; ng thi t chc các hot ng thi u th thao, giao lu vn hoá, vn ngh, gp mt con em xa quê v n Tt.
t chc các hot ng vui ti, sôi ni, lành mnh và b ích phù hp vi iu kin ca tng n v, trong thi gian này Th xã Hng Lnh y
mnh công tác thông tin tuyên truyn nâng cao nhn thc cho các tng lp nhân dân v các hot ng có ý ngha trong dp
mng ng, mng xuân và k nim 27 nm thành lp Th xã, ng thi phát ng nhân dân ra quân v sinh môi trng ti c quan,
công s và cng ng khu dân c.
Phát biu kt lun hi ngh, ng chí inh Vn Hng, Phó Ch tch UBND Th xã yêu cu các phng xã, các c quan, n v, trng hc
phi xây dng k hoch c th và trin khai thc hin nghiêm túc, ng thi Th xã cng ã giao trách nhim c th cho tng t chc, cá
nhân, c quan n v trên c s chc nng nhim v ca mình thc hin k hoch có hiu qu, to không khí vui ti và phn khi trong
toàn th cán b, ng viên và nhân dân /.
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