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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu - 2021 

 
  

 Căn cứ Văn bản số 06-HD/BTGTU ngày 22/12/2020 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch 

sử quan trọng trong năm 2021; chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2021) và chào Xuân mới Tân Sửu - 2021,   

 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức 

các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu - 2021, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về truyền thống vẻ vang, sự lãnh đạo 

đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối 

cách mạng; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội; những thành 

tựu kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm qua, đặc biệt là sau hơn 30 năm 

đổi mới; những lĩnh vực đột phá, kết quả về kinh tế - xã hội năm 2020 và kết quả 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền 

thống hơn 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, qua đó 

tiếp tục củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng. 

 - Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm tạo không khí vui tươi, phấn 

khởi; cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh 

tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng - "Thủ đô khu giải phóng", 

"Thủ đô kháng chiến", nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết tâm phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - chính trị, văn hóa - xã 

hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, chào mừng thành công Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 2. Yêu cầu  

- Các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân  

Tân Sửu - 2021 phải diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm; 

giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá 

tinh thần của nhân dân; gắn với tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết  
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Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt 

động văn hóa, thể thao, du lịch, hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021, bảo đảm vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh, đúng 

quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục, phong tục, tập 

quán của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC  

 1. Nội dung 

 1.1. Hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 

 - Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố 

Tuyên Quang (có Kế hoạch, chỉ đạo riêng). 

 - Thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân đón Giao 

thừa tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. 

- Thực hiện các nhiệm vụ chính trị đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh dịp trước, trong và sau  Tết Nguyên đán 2021. 

 - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân 

gian,... tại các địa phương nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021, chào 

mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930- 

03/2/2021); 70 năm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng tại Kim Bình, 

Chiêm Hóa (1951 - 2021). 

 1.2. Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng 

Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong 91 năm qua, gắn 

với những sự kiện lịch sử diễn ra tại Tuyên Quang trong thời kỳ tiền khởi nghĩa 

Cách mạng Tháng Tám, trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

 - Biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 

trong tỉnh đã đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là 

công cuộc đổi mới hiện nay. 

 - Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thi đua hoàn thành 

tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

 1.3. Hoạt động lễ hội 

 Tổ chức, quản lý tốt các hoạt động lễ hội thường niên cấp huyện, cấp xã 

diễn ra trong dịp đầu Xuân mới Tân Sửu - 2021 đảm bảo đúng quy định và đáp 

ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tỉnh thần của nhân dân. 
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 2. Hình thức 

 - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, lễ hội; sinh 

hoạt chuyên đề; hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; viết 

tin, bài đăng trên Đặc san Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang; tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển lãm tranh, ảnh; trưng bày, 

giới thiệu sách, báo, tạp chí; tuyên truyền, chiếu phim lưu động; treo băng rôn, 

khẩu hiệu, panô, áp phích,... (các đơn vị lựa chọn nội dung khẩu hiệu tuyên 

truyền đảm bảo phù hợp theo hướng dẫn tại Văn bản số 02/SVHTTDL-QLVH 

ngày 04/01/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

 - Tổ chức các hoạt động về nguồn, dâng hương tại các khu lưu niệm, địa 

danh gắn với sự kiện lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, của tỉnh; hoạt động tọa 

đàm, sinh hoạt chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhân dịp kỷ niệm 91 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán cổ tryền  

Tân Sửu - 2021.  

 - Tuyên truyền, vận động nhân dân và các cơ quan, tổ chức vệ sinh, trang trí 

khuôn viên gia đình, trụ sở làm việc, đường phố…; treo, thay mới cờ Đảng, cờ Tổ 

quốc; thường xuyên kiểm tra, gia cố và làm mới các cột cờ trên các tuyến đường, 

phố đảm bảo ngay ngắn, trang nghiêm. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/02 đến 

hết ngày 28/02/2021.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Nhiệm vụ chung 

 Các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin, trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây 

dựng kế hoạch chi tiết thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức và quản lý 

tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch và lễ hội dịp trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 đảm bảo an toàn, hiệu quả, tạo không khí 

vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân tại địa phương. 

 2. Nhiệm vụ cụ thể 

 2.1. Trung tâm Văn hoá tỉnh 

 - Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, 

tuyên truyền lưu động, triển lãm tranh, ảnh chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II 

của Đảng; mừng Xuân Tân Sửu - 2021 phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh, tập trung 

ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 - Chủ trì, phối hợp với Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh; Trung tâm Văn hóa, 

Truyền thông và Thể thao thành phố Tuyên Quang thực hiện chương trình biểu diễn 

nghệ thuật phục vụ nhân dân đón Giao thừa tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.  

 - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thành phố 

Tuyên Quang xây dựng các dựng biển tuyên truyền cổ động; treo băng rôn, 
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khẩu hiệu; cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố 

Tuyên Quang. 

 - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành 

phố tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ chào 

mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Tân 

Sửu - 2021 tại cơ sở. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên.  

 1.2. Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 

 - Xây dựng kế hoạch, chương trình nghệ thuật với các tiết mục đặc sắc; tổ 

chức biểu diễn chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, 70 năm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng; mừng Xuân Tân Sửu - 

2021 phục vụ nhân dân tại các huyện, thành phố, chú trọng các khu vực vùng nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện chương trình biểu diễn 

nghệ thuật phục vụ nhân dân đón Giao thừa tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.  

 - Biểu diễn nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất theo yêu 

cầu của tỉnh trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021. 

 1.3. Thư viện tỉnh 

 - Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo, tạp chí chào mừng kỷ niệm 91 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Đại hội toàn quốc lần thứ II 

của Đảng diễn ra tại Kim Bình, Chiêm Hóa; số Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 

phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh. 

 - Phối hợp với Văn phòng, các bộ phận chuyên môn thuộc Hội Nhà báo 

tỉnh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm,... tổ chức Hội Báo Xuân 

Tân Sửu - 2021. 

 - Tăng cường thực hiện luân chuyển sách, báo về cơ sở; hướng dẫn chuyên  

môn, nghiệp vụ cho hệ thống Thư viện huyện, tủ sách cơ sở nâng cao chất lượng 

phục vụ bạn đọc dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021. 

 1.4. Bảo tàng tỉnh 

 - Thực hiện chỉnh trang cơ quan, khuôn viên các khu, điểm di tích; bố trí 

cán bộ hướng dẫn, giới thiệu phục vụ khách tham quan du lịch nhân dịp kỷ niệm 

91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Đại hội toàn quốc lần 

thứ II của Đảng diễn ra tại Kim Bình, Chiêm Hóa và dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu - 2021. 

 - Tổ chức triển lãm ảnh lưu động tại cơ sở về thành tựu của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, gắn với các sự kiện lịch sử diễn ra tại Tuyên Quang; thực hiện tốt 

công tác bảo vệ và quản lý các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; 

chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ dâng hương của Lãnh đạo tỉnh tại Khu di tích 

lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 

(theo kế hoạch của Tỉnh ủy). 
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 1.5. Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành 

- Thực hiện chỉnh trang cơ quan, khuôn viên Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành; bố trí cán bộ thường xuyên trực 

hướng dẫn, giới thiệu phục vụ khách tham quan; phối hợp tổ chức các hoạt động 

văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. 

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ lãnh đạo tỉnh dâng hương dịp trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Phối hợp với Thư viện tỉnh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, địa 

điểm,... tổ chức Hội Báo Xuân Tân Sửu - 2021. 

 1.6.  Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 

 Tổ chức Tháng phim truyện Việt Nam chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng 

diễn ra tại Kim Bình, mừng Xuân Tân Sửu - 2021 phục vụ nhân dân. Trước các 

buổi chiếu phim tập trung tuyên truyền về truyền thống đấu tranh vẻ vang của 

Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong suốt hơn 90 năm qua; 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, an 

ninh trật tự xã hội và các nội dung theo mục 1, Phần II, Kế hoạch này. 

1.7. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu dục thể thao  

 Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện, thành 

phố hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán; chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng 

và mừng Xuân Tân Sửu - 2021. 

 1.8. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, thành phố 

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi 

tiết tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du 

lịch, lễ hội trên địa bàn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh đảm bảo nội 

dung và hình thức tại Phần II, Kế hoạch này phục vụ nhân dân, trọng tâm là các 

xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt vùng có đông 

đồng bào dân tộc Mông sinh sống. 

- Theo dõi, kiểm tra, quản lý tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ 

động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 91 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,  75 năm Đại hội toàn quốc lần thứ II 

của Đảng, mừng Xuân Tân Sửu - 2021 gắn với thành tựu phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương.  

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý, tổ chức tốt lễ 

hội truyền thống; các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch đảm bảo tiết kiệm, an 

toàn, văn minh, thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 
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1.9. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố 

- Biên tập, dàn dựng chương trình thông tin, thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, cổ động, trưng bày, triển lãm; hướng dẫn và thực hiện treo băng rôn, khẩu 

hiệu, pano, áp phích; cờ Đảng, cờ  Tổ quốc,... tại trung tâm huyện, thành phố, khu 

vực tập trung đông dân cư ở cơ sở.  

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao, 

lễ hội,... chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Tân Sửu - 2021; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động ra quân đầu Xuân, thi đua 

phát triển kinh tế - xã hội những ngày đầu năm mới 2021 tại địa phương.  

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo, tạp chí số Tết, số Xuân phục vụ 

bạn đọc tại Thư viện huyện; tăng cường luân chuyển sách, báo về cơ sở. 

* Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thành phố Tuyên Quang: 

 Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh thực 

hiện chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân đón Giao thừa tại Quảng trường 

Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.  

 1.0. Các phòng chuyên môn thuộc sở: Văn hoá, Thể dục thể thao thao, 

Du lịch, Di sản văn hóa, Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình, Thanh tra 

và Văn phòng Sở 

- Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở 

phối hợp các ngành chức năng; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế 

hoạch, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động 

văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 và 

chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02.  

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hoá, thể thao, du 

lịch; kinh doanh dịch vụ văn hóa, lễ hội diễn ra trước, trong và sau dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu - 2021. Kịp thời xử lý, ngăn chặn, chấn chỉnh việc lưu hành 

các ấn phẩm có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan, nạn bói toán, xóc thẻ, thu 

lợi bất chính, thương mại hoá trong hoạt động dịch vụ phục vụ đền, chùa, lễ hội; 

lạm dụng các trò chơi trá hình mang tính cờ bạc trong lễ hội.  

- Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo việc tổ chức hoạt động văn hoá, thể 

thao và du lịch, lễ hội mừng Xuân Tân Sửu - 2021 và hoạt động chào mừng kỷ 

niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của các cơ quan, đơn vị 

thuộc ngành quản lý. 

 3. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp 

 - Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, 

văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, lễ hội phục vụ nhân dân và du khách 

nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu - 2021 đảm bảo đúng quy định, an 
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toàn, hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng 

Xuân trong vùng có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. 

 - Tổ chức tốt các hoạt động ra quân đầu xuân, thi đua phát triển kinh tế - xã 

hội những ngày đầu năm mới 2021 tại địa phương. 

 - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid - 19 khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội. 

 Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt mừng Đảng, mừng 

Xuân Tân Sửu - 2021. Đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 

chi tiết tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo Tỉnh uỷ, 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./. 
 

 

 

Nơi nhận:                                          
- UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ VHTTDL (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT 

  huyện, thành phố (t/h); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h);   

- Lưu: VT, QLVH (Thg). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

Nguyễn Văn Hòa   
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