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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày 
Chiến thắng Cấm Dơi (19/8/1972 -19/8/2022) 

Thực hiện Kế hoạch số 62– KH/HU ngày 05/11/2021 của Huyện ủy Quế Sơn 
về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Cấm Dơi (19/8/1972 – 
19/8/2022); UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm 
ngày Chiến thắng Cấm Dơi (19/8/1972 – 19/8/2022), với các yêu cầu và nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: 
- Ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất, lòng yêu quê 

hương, đất nước; khơi dậy lòng tự hào dân tộc và truyền thống đoàn kết của quân và 
dân huyện Quế Sơn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Tôn vinh những chiến công, tinh thần dũng cảm và ý chí quật cường của quân 
và dân Quế Sơn; những Anh hùng Liệt sỹ, những gia đình có công với cách mạng, 
những người đã đổ xương máu để lập nên Chiến thắng Cấm Dơi lịch sử, góp phần 
giải phóng huyện Quế Sơn; phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ 
người trồng cây”. 

- Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết, 
ý chí tự lực, tự cường, cổ vũ động viên toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
Quế Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

2. Yêu cầu: 
- Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Cấm Dơi đảm bảo trang 

trọng, an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc. Quá trình tổ chức cần 
có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn huyện.

- Tùy diễn biến của dịch bệnh Covid – 19, các hoạt động sẽ được điều chỉnh, 
linh hoạt bằng các hình thức phù hợp.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Công tác tuyên truyền:
1.1. Xuất bản tập san Chiến thắng Cấm Dơi
- Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 
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- Cơ quan phối hợp: Phòng VH&TT huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 3/2022, hoàn thành trong tháng 7/2022.
1.2. Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông: 
- Mở chuyên mục, chuyên trang theo từng thời điểm, tuyên truyền, giới thiệu về 

những chiến công vang dội của Chiến thắng Cấm Dơi năm 1972. Xây dựng phóng sự, 
chuyên mục, tin, bài phản ánh các hoạt động kỷ niệm, ôn lại truyền thống, các thành 
tựu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, về công tác xây dựng Đảng bộ  
huyện trên các trang báo, đài của tỉnh, huyện, trên Cổng thông tin điện tử huyện, các 
trang mạng xã hội, website của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 4/2022, trọng tâm tháng 7, 8/2022. 
1.3. Tuyên truyền, cổ động trực quan:
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa thông qua 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các xã, thị trấn và tại Lễ Kỷ niệm. 
- Trang trí đèn chiếu sáng, đèn LED, cổng chào, pano, băng rôn, cờ phướn trên 

đường ĐT611, tại các xã, thị trấn, khu dân cư, các địa điểm tổ chức hoạt động Kỷ 
niệm. 

- Tổ chức trưng bày tranh, ảnh, hiện vật về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ cứu nước tại Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện.  

- Các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp … trong 
toàn huyện treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền. 

- Tổ chức treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, pa-nô tuyên truyền, khẩu hiệu, băng rôn 
qua đường trên các trục đường chính của huyện và các điểm nhấn tại trung tâm huyện, 
ngã 3 Bà Rén và ngã 3 Hương An. 

- Thông báo cho Nhân dân trong toàn huyện treo cờ Tổ quốc Kỷ niệm 50 năm 
ngày Chiến thắng Cấm Dơi từ ngày 17/8/2022 đến hết ngày 19/8/2022.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 4/2022, trọng tâm tháng 7, 8/2022. 
1.4. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao
- Tổ chức giải Cầu lông Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Cấm Dơi 1972-2022.
- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 7, đầu tháng 8/2022.
2. Đầu tư, tôn tạo cảnh quan khu vực Tượng đài Chiến thắng Cấm Dơi  và  

Quảng trường 26/3. 
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/8/2022.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Đội 

Quản lý trật tự và Xây dựng huyện tham mưu UBND huyện lập dự toán kinh phí, hồ 
sơ thiết kế và triển khai thực hiện.
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3. Hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa
- Thăm, tặng quà các gia đình Thương binh, Bệnh binh, gia đình có Chiến sĩ hy 

sinh tại Cấm Dơi.
- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân  
4. Lễ viếng Đền tưởng niệm, Tượng đài Chiến thắng Cấm Dơi, di tích 

Hang Đá Bể:
- Thời gian: 15h30 ngày 18/8/2022. 
- Địa điểm: Đền tưởng niệm các AHLS huyện Quế Sơn, Tượng đài Chiến thắng 

Cấm Dơi, di tích Hang Đá Bể,….
 - Thành phần: Đại biểu lãnh đạo tỉnh, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan và 
các xã, thị trấn.

 - Công tác chuẩn bị: Chuẩn bị vòng hoa, hương, đèn và các vật dụng cần thiết 
khác. 

5. Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Cấm Dơi.
5.1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 19 giờ 30 phút, ngày 18/8/2022. 
- Địa điểm: Quảng trường 26/3.
5.2. Nội dung, gồm 02 phần:
- Phần lễ: Có kịch bản riêng.
- Phần hội: Chiếu phóng sự, diễn ca truyền thống.

5.3. Đội hình dự lễ:  (Tại Quảng trường 26/3)

- Cán bộ và Nhân dân thị trấn Đông Phú: 100 người, Quế Châu: 100 người, Quế 
Minh: 100 người, Quế An: 50 người, Quế Long: 50 người, Quế Phong: 50 người, 
(không tính Công an các xã, thị trấn).

  - Hội Nông dân: 30 người, Phụ nữ: 30 người, Thanh niên: 50 người, Hội Cựu 
chiến binh: 30 người, Công đoàn huyện: 30 người, Y tế: 30 người, Giáo dục: 30 
người, Thuế: 20 người, Công an: 30 người, Quân sự: 30 người và toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức các cơ quan xung quanh huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Cấm Dơi 
(19/8/1972 – 19/8/2022) theo Kế hoạch này; tham mưu UBND huyện thành lập Ban 
Tổ chức và các Tiểu Ban phục vụ Lễ Kỷ niệm; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong 
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việc triển khai thực hiện; báo cáo UBND huyện những khó khăn, vướng mắc phát 
sinh để kịp thời xử lý.

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tham gia tích cực các hoạt 
động để bảo đảm tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Cấm Dơi 
(19/8/1972 – 19/8/2022). 

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể huyện: Tăng cường công tác 
tuyên truyền và phối hợp tích cực với Ban Tổ chức, các cơ quan, đơn vị liên quan 
tham gia các hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Cấm Dơi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng 
Cấm Dơi (1972 -2022), đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai 
thực hiện./-

Nơi nhận:                                                                                    
- BTV Huyện uỷ (b/c);             
- TT. HĐND huyện (b/c);                                                                              
- CT, các PCT UBND huyện;  
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- Thành viên BTC lễ;
- UBND các xã, thị trấn;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT, VX                                                                             

                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 #ChuKyLanhDao
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