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ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   127   /UBND-KGVX Tuyên Quang, ngày    18  tháng 01 năm 2021 
 

V/v tổ chức các hoạt động trước, trong và sau  

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

 

      

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 63-TB/TU 

ngày 04/01/2021 (có văn bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố:  

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

4129/UBND-TH ngày 25/12/2021 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm 

đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo phù hợp, 

an toàn, thiết thực, nhất là về an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ; phòng, 

chống dịch COVID-19; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài 

sản công trái với các quy định hiện hành.  

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự 

thảo Kế hoạch chung của tỉnh tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021; Kế hoạch chi tiết tổ chức Chương trình chào mừng 

thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào Xuân Tân 

Sửu 2021, lựa chọn tiết mục đặc sắc đảm bảo phù hợp, xây dựng dự toán kinh 

phí tổ chức chương trình gửi Sở Tài chính thẩm định đảm bảo theo quy định. 

Hoàn thành các dự thảo kế hoạch trước ngày 20/01/2021. 

3. Sở lao động - Thương binh và Xã hội: 

Chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà các hộ 

gia đình chính sách, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021 đảm bảo chu đáo. 



 

4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:  

- Tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021 đảm bảo phù hợp, hiệu quả, nội dung phong phú, đa dạng, gắn với bản 

sắc văn hóa, quảng bá tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm du lịch của địa 

phương, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi trong nhân dân, góp 

phần thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế du lịch. 

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn tạo 

không khí vui tươi, lành mạnh để nhân dân vui chơi, không bị lôi kéo vào các 

hoạt động phức tạp về an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội, nhất là trong vùng 

đồng bào dân tộc, tôn giáo.  

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các ngành, 

cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa bảo đảm an toàn, chặt chẽ, tiết 

kiệm, hiệu quả, theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và không sử dụng 

ngân sách Nhà nước. 

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ 

quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động trong Hội báo Xuân 2021 đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả, nội dung đa dạng, phong phú, thời gian tổ chức phù 

hợp, gắn với việc biểu dương, tôn vinh các tác giả, tác phẩm đoạt các giải báo 

chí trong năm 2020, đồng thời phát động hưởng ứng "Giải Búa liềm vàng" năm 

2021; bố trí các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu 

của các địa phương trên địa bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;     (báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh;                               

- Các PCT UBND tỉnh;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;    

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- Như trên (thực hiện); 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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