
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 238/KH-UBND Quận 4, ngày 23 tháng 12 năm 2013

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động Lễ hội cuối năm 2013 – Đón chào năm mới 2014

và Tết Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn quận 4

Căn cứ Kế hoạch số 6399/KH-UBND ngày 30/11/2013 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Đón chào
năm mới 2014”;

Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động Lễ hội cuối
năm 2013 – Đón chào năm mới 2014 và Tết Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn quận
4, với những nội dung cụ thể sau:

A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
Thông qua việc tổ chức các hoạt động Lễ hội cuối năm 2013 – Đón chào

năm mới 2014 và Tết Giáp Ngọ năm 2014 , nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền
thống lịch sử dân tộc; bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh
hùng cách mạng, ý chí tự cường của dân tộc; khơi dậy niềm tự hào và củng cố
niềm tin cho các tầng lớp nhân dân trong quận vào sự lãnh đạo của Đảng trong
sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về lãnh tụ Hồ Chí Minh kính
yêu và về mảnh đất, con người quận 4.

Thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ
kinh tế - văn hóa xã hội – an ninh quốc phòng năm 2013; đồng thời tạo không
khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới 2014, huy động đông đảo các tầng lớp
nhân dân tham gia.

B. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ TỔ CHỨC:
I. THAM GIA LỄ HỘI CỦA THÀNH PHỐ :
1. Các hoạt động Lễ hội Tết Dương lịch năm 2014:
1.1 Giải đua thuyền truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ

II năm 2014:
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm Thể dục Thể thao quận 4
- Địa điểm: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (đoạn từ cầu Calmette đến cầu Mống)

- Thời gian: vào ngày 30, 31 tháng 12 năm 2013 (Theo kế hoạch của Ban Tổ
chức Lễ thành phố).

- Nội dung thực hiện: Trung tâm Thể dục Thể thao quận 4 phối hợp với
Ban Tổ chức Lễ thành phố có trách nhiệm tổ chức Giải đua thuyền truyền thống
Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Thể dục Thể thao quận 4 xây dựng kế hoạch
riêng).

1.2. Tham gia Chương trình văn nghệ đón chào năm mới năm 2014:
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa quận 4
- Địa điểm: Công viên 23/9, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian: dự kiến 19 giờ 00, ngày 01/01/2014.
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2. Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014:
* Lễ Dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh:
- Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành

phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.
- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố.
- Thời gian: dự kiến ngày 27/01/2014, nhằm 27 tháng 12 Âm lịch.
- Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
II. HOẠT ĐỘNG CẤP QUẬN:
1. Tết Dương lịch năm 201 4:
1.1. Về cổ động trực quan và trang trí đường phố :
- Từ ngày 24/12/2013 đến ngày 27/12/2013: hoàn thành việc treo cờ Đảng và

cờ nước trên các tuyến đường : Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu – Nguyễn Trường
Tộ - Đoàn Như Hài – Khánh Hội – Tân Vĩnh – Bến Vân Đồn, các đầu cầu Khánh
Hội, Calmette, Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Văn Cừ, Kênh Tẻ, Tân Thuận, công viên
Dạ cầu Tân Thuận và công viên Khánh Hội phường 3.

- Thực hiện treo băng-rôn “CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2014” tập trung tại
khu vực chợ Xóm Chiếu, cầu Ông Lãnh, khu vực dạ cầu Tân Thuận, Trung tâm Bồi
dưỡng Chính trị quận 4, công viên Khánh Hội p hường 3.

1.2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ:
- Phối hợp các đơn vị: Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng thành phố

Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy Quân sự quận 4, Công an quận 4, Phòng Cảnh sát
Phòng cháy và chữa cháy quận 4, Quận Đoàn 4, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Cảng
Sài Gòn tổ chức đêm văn nghệ chào mừng 69 năm thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2013), chủ đề “Thương lắm Trường Sa” , kết hợp
chào mừng năm mới 2014, dự kiến vào ngày 21/12/2013 tại công viên Khánh Hội,
phường 3.

- Tổ chức biểu diễn văn nghệ ngoài trời đón chào năm mới 2014 tại Công
viên Đinh Lễ ngày 28/12/2013.

1.3. Hoạt động thể dục thể thao:
Trung tâm Thể dục Thể thao quận 4 phối hợp tổ chức Giải Đua Xe đạp quận

4 mở rộng lần I - năm 2014, vào ngày 05/01/2014 (có kế hoạch riêng).

2. Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 – 03/02/2014):

- Danh nghĩa tổ chức: Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Quận 4.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn quận 4

- Thời gian: dự kiến 08 giờ 00, ngày 24/01/2014 (thứ sáu)
- Địa điểm: Hội trường lớn – Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận.
- Chương trình:

+ 08 giờ 00 – 08 giờ 30: - Văn nghệ
+ 08 giờ 30 – 10 giờ 00: - Nghi thức khai mạc

- Diễn văn của đồng chí Bí thư Quận ủy
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- Phát biểu của đồng chí Bí thư Quận đoàn

- Khen thưởng (nếu có)
- Bế mạc.

3. Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014:
3.1. Lễ Viếng Đài liệt sĩ quận (có thông báo riêng):

- Danh nghĩa tổ chức: Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Quận.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Laođộng - Thương binh và Xã hội chuẩn bị kế hoạch.
Thời gian: 07 giờ 00, dự kiến ngày 24 /01/2014 (thứ sáu, ngày 24 tháng 12

Âm lịch).
- Địa điểm: Đài Liệt sĩ phường 18, quận 4.

3.2. Cổ động trực quan và trang trí đường phố:
- Từ ngày 20/01/2014 đến ngày 25/01/2014 (ngày 20 đến 25 tháng 12 Âm

lịch): treo cờ Đảng và cờ nước trên các trục đường Nguyễn Tất Thành - Hoàng
Diệu – Nguyễn Trường Tộ - Đoàn Như Hài – Bến Vân Đồn – Khánh Hội – Tân
Vĩnh, công viên Dạ cầu Tân Thuận, công viên Kh ánh Hội phường 3.

- Thực hiện từ 10 băng-rôn + 8 pa-nô chủ đề ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
QUANG VINH MUÔN NĂM và chào mừng năm mới 2014 theo nội dung hướng
dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Địa điểm tập trung tại khu vực
chợ Xóm Chiếu, cầu Ông Lãnh, khu vực dạ cầu Tân Thuận, Trung tâm Bồi dưỡng
Chính trị quận 4, công viên Khánh Hội, chung cư phường 3.

- Từ ngày 10/01/2014, tiến hành thay mới nội dung cụm pa-nô tại khu vực
thủy đài phường 13, pa-nô bên hông chùa Kim Liên đường Hoàng Diệu và nội
dung cổ động chính trị chào mừng năm mới 02 pa-nô lớn ở cầu Tân Thuận và cầu
Nguyễn Văn Cừ, hoàn thành vào ngày 17/01/2014.

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Phòng Kinh tế, Trung tâm Văn hóa
vận động các doanh nghiệp quảng cáo thực hiện việc cổ động chính trị tại các vị trí
quảng cáo ngoài trời, các chung cư…, tham gia trang trí tại cơ quan, đơn vị.

3.3. Trang trí ánh sáng chào mừng Tết Giáp Ngọ năm 2014:
- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 4

phối hợp Trung tâm Văn hóa.

- Thời gian: dự kiến từ ngày 21/01/2014 (ngày 21 tháng 12 Âm lịch) đến
ngày 08/02/2014 (Mùng 9 tháng Giêng Âm lịch).

- Nội dung thực hiện: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận
4 phối hợp Trung tâm Văn hóa quận 4 tổ chức trang trí ánh sáng trên tuyến đường
Hoàng Diệu; Công viên Đinh Lễ; đường 48; đầu cầu Ông Lãnh (Công ty TNHH
Một thành viên Dịch vụ công ích xây dựng kế hoạch riêng ).

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Phòng Kinh tế, Trung tâm Văn hóa
vận động các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tham gia trang trí chào
mừng Tết Giáp Ngọ năm 2014.
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