
ỦY  BAN  NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  62/KH-UBND  Tuyên Quang, ngày  23  tháng 5 năm 2019 

  

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn  

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 

 

 

Căn cứ Văn bản số 862/BVHTTDL-DSVH ngày 13/3/2019 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tuyên Quang tổ chức Liên hoan trình diễn Di sản 

văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019; 

Căn cứ Kết luận số 374-KL/TU ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (kỳ thứ 43); 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và 

Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 (sau đây gọi tắt 

là Lễ hội và Liên hoan), như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con 

người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang, đặc biệt là giá trị đặc sắc về 

lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng, " h  đ   hu gi i  h ng -  h  đ   h ng 

 hi n"; tiếp tục củng cố, xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch 

mang tầm quốc gia, góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh ngày càng phát triển, thực 

hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 27/6/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ 

Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.  

Tôn vinh và phát huy kho tàng di sản phi vật thể quốc gia của các địa 

phương trong cả nước, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về "Xây dựng và  h t triển văn 

ho ,  on người Việt Nam đ   ứng yêu  ầu  h t triển bền vững đất nướ ".  

2. Yêu cầu 

Các ngành, đơn vị được giao chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên 

quan xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị chu đáo và tổ chức triển khai thực hiện 

các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội và Liên hoan với nội dung thiết thực, phù 

hợp, hấp dẫn, mang tính nghệ thuật cao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp 

phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, 

niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi 

mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đáp ứng nhu cầu hưởng 

thụ văn hóa của nhân dân; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với 

điều kiện thực tế của tỉnh và hỗ trợ tốt nhất cho các đoàn về tham dự Liên hoan. 
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1. Quy mô 

Lễ hội Thành Tuyên có sự tham gia của các Huyện, thành phố trong tỉnh và 

mời một số đoàn đại biểu quốc tế: Địa phương, tổ chức quốc tế; tổ chức phi chính 

phủ nước ngoài tại Việt Nam, đại sứ quán các nước có quan hệ hợp tác với tỉnh. 

Liên hoan: Mời một số tỉnh, thành với loại hình di sản văn hóa phi vật thể quốc 

gia: Múa Bồng (Lễ hội Làng  riều Khú  - Hà Nội); Múa trống Chhay-dăm (Tây 

Ninh); Đờn ca tài tử (Bạ  Liêu); Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắ  N ng), Ca Huế 

( hừa  hiên Hu ), trò diễn Xuân Phả (Thanh Hóa), Chầu văn (Nam Định), hát Trống 

quân (Hưng Yên), Dân ca Quan họ (Bắ  Giang), Xòe Thái (Sơn La), Hát Xoan (Phú 

 họ) và Hát then của dân tộc Tày, lễ cấp sắc của dân tộc Dao (Tuyên Quang).  

2. Thời gian: Từ ngày 12-14/9/2019 (từ ngày 14 đ n ngày 16/8 Âm lị h, thứ  

Năm, thứ S u, thứ B y).  

3. Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

III. CƠ QUAN CHỦ TRÌ VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN 

1. Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

2. Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan. 

3. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, 

thành phố tham gia Liên hoan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Đài Phát thanh 

và Truyền hình và một số sở, ban, ngành của tỉnh. 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Các hoạt động chính  

Lễ hội và Liên hoan diễn ra trong 03 đêm chính 

1.1. Lễ Khai mạc (Đêm thứ nhất) 

- Chủ đề “Tuyên Quang – Tinh hoa hội tụ”.  

- Thời gian: 20 giờ 00', ngày 12/9/2019 ( hứ Năm, ngày 14/8 Âm lị h). 

- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. 

- Chương trình Khai mạc:  

+ Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Phát biểu khai mạc của l nh đạo tỉnh Tuyên Quang. 

+ Phát biểu chỉ đạo của l nh đạo Đảng, Nhà nước/l nh đạo Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 
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+ Chương trình nghệ thuật đặc sắc (thời lượng 60 phút): Do tỉnh Tuyên 

Quang chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan chuẩn bị. 

 (Có kịch bản riêng, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, 

Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

và một số Đài Phát thanh và truyền hình của một số địa phương trong cả nước). 

- Chủ trì: Ban Tổ chức Lễ hội và Liên hoan. 

- Đơn vị đầu mối: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

- Thành phần phối hợp: Diễn viên, nghệ nhân các tỉnh, thành phố tham gia 

Liên hoan; Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang; huy động một số diễn viên 

các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp Trung ương và địa phương. 

- Thành phần khách mời. 

+ Đại biểu l nh đạo Đảng, Nhà nước. 

+ Đại diện l nh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương gồm: Ban Tuyên 

giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Ban Đối ngoại Trung ương; Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy ban 

Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; Ủy ban Dân tộc; Bộ Thông tin và Truyền 

thông; Bộ Ngoại giao; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam; Văn phòng Đại 

diện UNESCO tại Việt Nam; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Văn 

nghệ dân gian Việt Nam; Hội Nhạc sỹ Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân 

tộc thiểu số Việt Nam, Hội Di sản Việt Nam. 

+ Đại diện l nh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch: Tổng cục Thể dục, Thể thao; Tổng cục Du lịch; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Di 

sản văn hóa; Cục Hợp tác quốc tế; Vụ Văn hóa dân tộc; Vụ Kế hoạch Tài chính; 

Văn phòng Bộ; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam; 

Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia); Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt 

Nam; Trung tâm triển l m Văn hóa nghệ thuật Việt Nam. 

+ Đại biểu Quân khu 2. 

+ Đại diện l nh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao: Vụ Văn hóa 

đối ngoại và UNESCO, Cục Ngoại vụ địa phương. 

+ Đại biểu quốc tế có quan hệ hợp tác với tỉnh: Tỉnh Xiêng Khoảng (Lào); 

Châu Văn Sơn (Trung Quốc); Thành phố Anseong, tỉnh Gyeonngi (Hàn Quốc); 

Tỉnh Oita, tỉnh Aomori (Nhật Bản); Bang Thuringen (Đức). 

+ Đại sứ quán một số nước: Lào, Indonexia, Thái Lan, Singapor, Trung 

quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha… 

+ Một số tổ chức quốc tế, tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 

có quan hệ hợp tác với tỉnh. 
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+ Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Sở Văn 

hóa, Thể thao; Sở Du lịch thành phố Hà Nội. 

+ Đại biểu đại diện l nh đạo Ủy ban nhân dân; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Liên hoan. 

- Các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài 

Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn x  Việt Nam, Truyền hình Quân 

đội Nhân dân; Báo Tiền Phong, Báo Văn hóa, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí 

Văn hóa các dân tộc, Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, Tạp chí Du lịch,…  

- Một số nhà nghiên cứu văn hóa dân gian ở Trung ương, khu vực và của 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Nghệ nhân, diễn viên quần chúng các tỉnh tham gia Liên hoan (Mỗi đoàn 

tham gia không quá 30 người). 

- Các nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp Trung ương và 

địa phương. 

1.2. Đêm hội Thành Tuyên (Đêm thứ hai) 

Chủ đề "Lung linh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên". 

- Thời gian: 20 giờ ngày 13/9/2019 (ngày 15/8 Âm lị h). 

- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. 

- Chương trình Đêm hội: 

+ Chương trình nghệ thuật thiếu nhi chào mừng. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó. 

+ Diễu hành nghệ thuật các tỉnh, thành phố tham gia liên hoan; diễn diễu 

mô hình đèn Trung thu. 

- Đơn vị chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang chủ trì, phối 

hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ( hỉ đạo xây dựng,  huẩn bị m  

hình diễn diễu); Ủy ban nhân dân huyện (mỗi huyện tham gia diễn diễu 01 m  hình). 

Các đoàn nghệ nhân, diễn viên các tỉnh, thành (phối hợp diễu hành nghệ thuật). 

- Đơn vị phối hợp xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân 

thành phố Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Thành phần đại biểu: Như đại biểu mời dự Lễ hội và Liên hoan. 

1.3. Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân (Đêm thứ ba) 

- Chủ đề: "Tuyên Quang - Hội nhập và Phát triển". 

- Thời gian: 20 giờ, ngày 14/9/2019 (16/8 Âm lị h). 

- Địa điểm: Sân khấu lớn Quảng trường Nguyễn Tất Thành và cổng Trung 

tâm Hội nghị tỉnh. 
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- Nội dung: Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; Biểu diễn nghệ 

thuật đương đại. 

- Thành phần: Diễn viên, nghệ nhân các đoàn tham gia Liên hoan; nghệ sĩ, 

diễn viên các đoàn nghệ thuật. 

- Chủ trì: Ban Tổ chức Liên hoan. 

- Đơn vị đầu mối: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể 

thao các tỉnh, thành tham gia Liên hoan; các Đoàn nghệ thuật. 

2. Các hoạt động phụ trợ 

2.1. Tổ chức Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội (      hoạ h riêng) 

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 30/8 đến ngày 01/9/2019.  

- Địa điểm: Vườn hoa Lý Thái Tổ (Cạnh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

- Nội dung hoạt động: 

+ Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, các sản vật đặc sắc của các địa phương 

trong tỉnh; trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch của Tuyên Quang. 

+ Triển l m ảnh “ uyên Quang -  h  đ   hu gi i  h ng,  h  đ   h ng  hi n”. 

+ Trình diễn văn hóa truyền thống: Trình diễn nghề dệt vải truyền thống (dân 

tộc Tày); Thêu khăn, làm hoa văn sáp ong trên vải (dân tộc Dao Tiền); Làm xôi ngũ 

sắc, bánh gai (Chiêm Hóa); Trích đoạn các nghi lễ truyền thống: Nghi lễ đám cưới, 

nghi lễ Then dân tộc Tày; nghi lễ cấp sắc, đám cưới dân tộc Dao Đỏ; Văn nghệ dân 

gian: Hát Then, hát lượn Dân tộc Tày; Múa Màng, múa Chuông, dân tộc Dao; Trình 

diễn trang phục dân tộc Tày và các nhóm Dao tỉnh Tuyên Quang. 

+ Diễn diễu 02 mô hình xe đèn Trung Thu. 

2.2. Tổ chức Lễ động thổ (khởi công các hạng mục còn lại) xây dựng, cải 

tạo một số công trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện 

Sơn Dương (      hoạ h riêng) 

- Thời gian: Dự kiến ngày 12/9/2019. 

- Địa điểm: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, một số sở, 

ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương.   

2.3. Trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của các địa phương trong tỉnh 

- Thời gian: Từ ngày 12-14/9/2019.  

- Địa điểm: Dọc hành lang Đại lộ Tân Trào (từ Kh  h sạn Mường  hanh 

đ n h t  hu vự  Đài tưởng niệm     Anh hùng Liệt sỹ). 

- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của địa phương phục 

vụ mua sắm cho du khách và nhân dân. 
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- Số lượng: 07 huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang và các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Hình thức: Ban Tổ chức dựng khung gian hàng (kích thước 3m x 3m) theo 

sơ đồ, bố trí để thực hiện việc trưng bày (mỗi huyện, thành phố của tỉnh Tuyên 

Quang, doanh nghiệp tham gia: 02 gian hàng/đơn vị)  

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh. 

2.4. Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang 

và Lễ hội bia Hà Nội 

- Thời gian:  

+ Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch: Từ ngày 12-14/9/2019. 

+ Lễ hội Bia Hà Nội: Từ 16 giờ 00 phút, ngày 13/9/2019. 

(Khai mạ   hung vào 16 giờ 00  hút, ngày 13/9/2019) 

- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh.  

- Số lượng: 07 huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang; Tổng Công ty 

Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO). 

- Nội dung: Trưng bày, chế biến, giới thiệu ẩm thực, hàng nông sản đặc trưng, 

các sản phẩm du lịch tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang; giới thiệu bia Hà Nội. 

- Hình thức: Ban Tổ chức dựng khung gian hàng (mỗi huyện, thành phố 02 

gian hàng; kích thước 3m x 3m/gian) theo sơ đồ, bố trí để thực hiện việc trưng 

bày, chế biến giới thiệu ẩm thực; bán hàng nông sản và các sản phẩm du lịch. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; 

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO). 

2.5. Giải Quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang 

- Thời gian: Từ ngày 12 - 14/9/2019 ( hai mạ  8 giờ, ngày 12/9/2019). 

- Địa điểm: Sân thi đấu Nhà khách Minh Thanh. 

- Chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Tuyên Quang, Liên đoàn Quần vợt 

tỉnh (mời     đ ng  h  l nh đạo     tỉnh, thành  hố, l nh đạo     đoàn tham gia). 

2.6. Hoạt động hưởng ứng của các huyện trong tỉnh 

2.6.1. Huyện Na Hang: 

- Nội dung: Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch vùng cao; Liên hoan hát Then, 

đàn tính lần thứ II và khám phá Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Na Hang - 

Lâm Bình; Công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công nhận 

Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ là Di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia. 

- Thời gian: Trong tháng 9/2019. 

- Địa điểm: Huyện Na Hang. 
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2.6.2. Huyện Yên Sơn:   

Tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Yên Sơn năm 2019.  

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 06 - 07/9/2019.  

- Địa điểm: Tại Quảng trường Yên Sơn. 

2.6.3. Huyện Sơn Dương: 

-  Liên hoan văn hóa, thể thao khu căn cứ cách mạng Tân Trào.  

+ Thời gian: Ngày 16/8/2019. 

+ Địa điểm: X  Tân Trào. 

- Liên hoan văn hóa các dân tộc huyện Sơn Dương.  

+ Thời gian: Đầu tháng 9/2019. 

+ Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. 

2.6.4. Huyện Chiêm H a: 

- Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn huyện năm 2019.  

+ Thời gian, từ ngày 01- 02/9/2019. 

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa huyện. 

- Giải bóng đá. 

+ Thời gian: Từ ngày 02 - 30/9/2019. 

+ Địa điểm: Sân trung tâm huyện. 

- Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện.  

+ Thời gian: Từ ngày 07 - 08/9/2019. 

+ Địa điểm: Trung tâm huyện. 

2.6.5. Huyện Lâm Bình 

- Tổ chức thi các mô hình đèn và diễn diễu mô hình tại các x : Thượng 

Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can, Hồng Quang.  

- Mở tuyến du lịch lên hang Khuổi Pín và trải nghiệm Trekking lên hang 

Giếng Trời, Nặm Thuổm; xây dựng và quảng bá các tour du lịch cộng đồng 

(Homestay) trên địa bàn huyện. 

2.6.6. Huyện Hàm Yên:  

- Liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Hàm Yên năm 2019.  

+ Thời gian, từ ngày 01- 02/9/2019. 

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa huyện. 

- Vòng Chung kết Giải bóng đá huyện năm 2019. 

+ Thời gian: Từ ngày 01 - 02/9/2019. 

+ Địa điểm: Sân vận động huyện. 
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V. KINH PHÍ 

1. Kinh phí tổ chức Lễ hội và Liên hoan được bố trí từ một phần ngân sách 

của tỉnh; nguồn kinh phí x  hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. 

2. Các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan đảm bảo kinh phí ăn nghỉ, các 

điều kiện để tham gia các hoạt động tại Liên hoan. Tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ 

30.000.000 đồng/đoàn. 

VI. TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC  

1. Ban hành, gửi Kế hoạch và mời các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan: 

Trước ngày 31/5/2019. 

2. Mời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Ban Chỉ đạo và Ban Tổ 

chức: Trước ngày 05/6/2019. 

3. Công tác truyền thông: Thực hiện sau khi Kế hoạch được ban hành đến 

hết thời gian diễn ra các hoạt động tại Lễ hội và Liên hoan.  

4. Thành lập Ban Tổ chức Lễ hội và Liên hoan: Trong tháng 6/2019. 

5. Làm việc với một số tập đoàn lớn đề nghị bảo trợ truyền thông cho Lễ hội 

và Liên hoan: Từ tháng 6/2019. 

6. Hoàn thành kịch bản chi tiết chương trình Lễ Khai mạc Lễ hội và Liên 

hoan; Đêm hội Thành Tuyên; Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân trước 

ngày 20/8/2019. 

7. Các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực 

hiện các nội dung phân công theo Kế hoạch này: Hoàn thành trước ngày 15/6/2019. 

8. Họp Ban Tổ chức Lễ hội và Liên hoan: Tháng 8/2019. 

9. Tổ chức tập luyện chương trình khai mạc Lễ hội và Liên hoan; Đêm hội 

Thành Tuyên; tổng duyệt báo cáo vào ngày 10/9 và ngày 11/9/2019. 

VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Có văn bản đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, 

Thông tấn x  Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ Khai mạc Liên hoan 

và tuyên truyền các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội. 

- Có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan; Chỉ đạo Cục 

Văn hóa cơ sở và các đơn vị liên quan thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với các sở, 

ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang trong tổ chức triển khai các nhiệm 

vụ được giao. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan 

- Quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch tham gia đầy đủ các nội dung trong 

khuôn khổ Lễ hội và Liên hoan do tỉnh Tuyên Quang tổ chức. 
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- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng thông 

tin điện tử của địa phương tổ chức tuyên truyền rộng r i về sự kiện trên các 

phương tiện truyền thông tại địa phương. 

3. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các 

tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan 

- Báo cáo, tham mưu, đề xuất l nh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố về 

kế hoạch của địa phương tham gia đầy đủ các hoạt động của Lễ hội và Liên hoan; 

chỉ đạo tổ chức luyện tập và chuẩn bị tốt việc tham gia của địa phương tại Liên 

hoan; phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng 

thông tin điện tử của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu, 

quảng bá rộng r i với nhân dân trong tỉnh, cả nước và bạn bè quốc tế về các hoạt 

động của Lễ hội và Liên hoan. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang (cơ 

quan đầu mối) để tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan. 

- Lập danh sách thành phần Đoàn đại biểu tham dự Liên hoan (l nh đạo 

tỉnh, l nh đạo Sở, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, nhân viên phục vụ) trong 

đó nêu rõ cán bộ đầu mối chung, cán bộ đầu mối cho mỗi hoạt động, số điện thoại 

liên hệ, nhu cầu phòng nghỉ cho thành viên của đoàn để cơ quan đầu mối của tỉnh 

Tuyên Quang biết, liên hệ bố trí giúp cho phù hợp. 

4. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang 

4.1. Đề nghị Ban  uyên gi o  ỉnh  y 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, 

giới thiệu về Lễ hội và Liên hoan. 

- Thẩm định nội dung khẩu hiệu tuyên truyền do Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch dự thảo. 

4.2. Sở Văn h a,  hể thao và Du lị h 

- Là cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

về nội dung các hoạt động và các điều kiện tổ chức Lễ hội và Liên hoan. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và các đơn vị liên quan 

tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội; 

hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân 

dân huyện Sơn Dương và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch tổ 

chức Lễ động thổ (khởi công các hạng mục còn lại) xây dựng, cải tạo một số công 

trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương; hoàn 

thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/7/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, đề xuất 

thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội và Liên hoan. 
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- Đề xuất bộ nhận diện (logo, màu sắc và hình ảnh liên quan) cho Liên hoan 

để kết hợp với logo của Lễ hội Thành Tuyên (đ  được thiết kế và bảo vệ bản quyền 

tác giả năm 2016) trong tất cả các ấn phẩm liên quan đến Liên hoan và Lễ hội 

Thành Tuyên (giấy mời, market sân khấu, Poster chương trình, cờ phướn, thẻ đại 

biểu, thẻ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức...), hoàn thành trước ngày ngày 31/7/2019. 

- Chủ trì lựa chọn Tổng đạo diễn, đơn vị tổ chức sự kiện đảm bảo theo đúng 

quy định hiện hành của Nhà nước; làm việc với nhóm tác giả, đạo diễn, âm nhạc, 

biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, sân khấu và các đơn vị liên quan: Xây dựng kịch 

bản, chương trình các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, phê duyệt đảm bảo theo đúng chủ đề đã nêu; tổ chức chỉ đạo luyện 

tập chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ Lễ Khai mạc theo tiến độ. 

- Xây dựng ma két; trang trí khánh tiết sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục 

vụ các hoạt động trong khuôn khổ của Lễ hội và Liên hoan tại Quảng trường 

Nguyễn Tất Thành; dự thảo nội dung khẩu hiệu tuyên truyền trình Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy thẩm định; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và 

Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thành phố đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền cổ động, xây dựng pano tấm lớn tại khu vực Quảng trường 

Nguyễn Tất Thành để thông tin lịch các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội và Liên 

hoan); dựng cụm pano, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn tại các điểm nút giao 

thông, các tuyến phố chính, các đầu mối quốc lộ giao tiếp giữa tỉnh với tỉnh bạn về 

Lễ hội và Liên hoan, hoàn thành trước ngày 20/8/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể 

thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan thống nhất tiết mục 

tham gia của các địa phương trong chương trình Lễ Khai mạc, Đêm hội; Chương 

trình nghệ thuật phục vụ nhân dân. 

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Quần vợt tỉnh chuẩn bị và tổ chức thi đấu 

Giải Quần vợt Cúp Tân Trào mở rộng tỉnh Tuyên Quang năm 2019 (xây dựng 

Điều lệ Giải, kế hoạch tổ chức...).   

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên 

quan thiết kế giấy mời (Giấy mời dự Lễ Khai mạ ; Đêm hội thành  uyên; Chương 

trình nghệ thuật  hụ  vụ nhân dân và     giấy mời đại biểu dự     hoạt động 

trong  hu n  hổ Lễ hội và Liên hoan), in các mẫu giấy mời, phù hiệu Ban Tổ 

chức, diễn viên, nghệ nhân, báo chí, phù hiệu xe, cờ lưu niệm tặng các đoàn tham 

gia Lễ hội và Liên hoan. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí bàn (    hăn 

tr i bàn, hoa, nướ  ở bàn Vi ), ghế và xếp bàn, ghế đủ chỗ cho các đại biểu khách 

mời tại các vị trí sân khấu diễn ra Liên hoan và Lễ hội, bao gồm cả các hoạt động 

tổng duyệt (trừ hoạt động  rưng bày, giới thiệu ẩm thự , s n  hẩm du lị h   a 

 uyên Quang và Lễ hội Bia Hà Nội). 
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- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu với l nh 

đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiệc chiêu đ i các đoàn nghệ nhân, diễn viên các 

tỉnh tham gia Lễ hội và Liên hoan. 

- Tham mưu các bài phát biểu khai mạc của l nh đạo tỉnh, l nh đạo Đảng, 

Nhà nước tại Lễ Khai mạc Lễ hội và Liên hoan. 

- Tham mưu các bài phát biểu; hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

trước ngày 01/9/2019, bao gồm: 

+ Phát biểu của l nh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ Khai mạc. 

+ Phát biểu của l nh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Lễ Khai mạc. 

+ Phát biểu chào mừng của l nh đạo tỉnh tại Lễ Khai mạc. 

+ Phát biểu khai mạc chung các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra trong 

khuôn khổ Lễ hội và Liên hoan. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất công tác thi đua, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Lễ hội và Liên hoan. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh làm việc với nhóm tác giả, đạo diễn, âm nhạc, biên đạo múa, thiết 

kế mỹ thuật, sân khấu và các đơn vị có liên quan: Xây dựng và tổ chức thực hiện 

kịch bản Đêm hội Thành Tuyên đảm bảo tính hấp dẫn, lôi cuốn, có nội dung phù 

hợp với di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tham gia và các mô hình diễn diễu.  

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang trang trí, trưng 

bày mô hình đèn Trung thu tại một số điểm phù hợp trên địa bàn thành phố 

Tuyên Quang. 

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh xây dựng video nội dung về Lễ hội và Liên hoan phục vụ tuyên truyền và phục 

vụ l nh đạo tỉnh làm việc với một số tập đoàn lớn trong nước đề nghị bảo trợ truyền 

thông Lễ hội và Liên hoan; xây dựng tờ gấp quảng bá về Lễ hội và Liên hoan. 

- Rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; các cơ sở lưu trú 

du lịch cam kết niêm yết công khai giá dịch vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ, 

không tăng giá các dịch vụ trong thời gian diễn ra Lễ hội và Liên hoan; tập huấn 

nâng cao tay nghề cho nhân viên. 

- Lập dự toán; tổng hợp kinh phí của các đơn vị tham gia Lễ hội và Liên hoan, 

gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. 

4.3.  rung tâm Xú  ti n đầu tư tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Hiệp Hội doanh 

nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Trưng bày, 
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giới thiệu ẩm thực; sản phẩm du lịch của Tuyên Quang; Trưng bày, giới thiệu các 

sản vật đặc sắc của địa phương; mời các doanh nghiệp địa phương tham gia cung 

ứng, giới thiệu bán quà lưu niệm, sản vật đặc sác của địa phương theo các nội 

dung được giao tại Mục 2 Phần II Kế hoạch này. 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị sự kiện và Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước 

giải khát Hà Nội (HABECO) tổ chức Lễ hội Bia Hà Nội; chuẩn bị kịch bản; 

market sân khấu; bàn, ghế đại biểu; bài phát biểu của l nh đạo tỉnh, giấy mời và 

danh sách mời đại biểu dự Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của 

Tuyên Quang và “Lễ hội Bia Hà Nội”. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng tờ gấp 

quảng bá về Lễ hội và Liên hoan, đặc biệt chú ý đến các cá nhân, tổ chức kinh 

doanh dịch vụ lưu trú, du lịch trong và ngoài tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố xây dựng tour, tuyến du lịch kết nối Lễ hội Thành Tuyên đến các 

điểm du lịch trên địa bàn huyện, thành phố; tổ chức làm việc với các công ty, 

doanh nghiệp lữ hành nhằm giới thiệu các tour, tuyến du lịch Tuyên Quang, đưa 

du khách đến với tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch xây dựng vi deo nội dung về Lễ hội và Liên hoan (thời lư ng từ   

đ n    hút) để l nh đạo tỉnh làm việc với một số tập đoàn lớn trong nước đề nghị 

bảo trợ truyền thông Lễ hội và Liên hoan. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng  ebsite, trang mạng 

x  hội quảng bá, tuyên truyền các hoạt động Lễ hội và Liên hoan và các địa chỉ 

lưu trú, nhà hàng, khách sạn, địa điểm du lịch của tỉnh với du khách. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện Ngày 

Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội. 

4.4. Sở Ngoại vụ 

- Là đầu mối liên hệ, thực hiện các thủ tục mời đại biểu quốc tế tham dự Lễ 

hội và Liên hoan theo quy định.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh dịch các bài phát biểu của l nh đạo Đảng, Nhà nước, l nh đạo tỉnh 

tại Lễ Khai mạc Lễ hội và Liên hoan; bố trí phiên dịch tại các hoạt động có đại 

biểu quốc tế tham gia. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tổ chức công tác lễ tân, hậu cần cho đại biểu quốc tế dự các hoạt 

động trong khuôn khổ Lễ hội và Liên hoan; thiết kế (dịch) mẫu giấy mời đại biểu 

quốc tế trên cơ sở Giấy mời do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị và gửi 

giấy mời đại biểu quốc tế. 

- Tham mưu chương trình thăm và làm việc của các đoàn khách quốc tế 

nhân dịp tham dự Lễ hội và Liên hoan. 
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4.5. Văn  hòng  ỉnh  y 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh tham mưu, đề xuất kế hoạch đón tiếp các đồng chí l nh đạo Đảng, 

Nhà nước, các đồng chí l nh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương (chức vụ 

Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng), các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 

Thành ủy các tỉnh, thành phố đến dự Lễ hội và Liên hoan. 

4.6. Văn  hòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, đề xuất thành 

lập Ban Tổ chức Lễ hội và Liên hoan. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ: Xây 

dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu về dự Lễ hội và 

Liên hoan; lập danh sách đại biểu mời; gửi giấy mời (trừ     đại biểu quố  t  do 

Sở Ngoại vụ trự  ti   gửi); lên ma két vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị biển tên, chức danh 

của đại biểu; đón tiếp đại biểu tham dự Lễ hội và Liên hoan.  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Trung tâm 

Xúc tiến đầu tư tỉnh chuẩn bị các bài phát biểu của l nh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh 

đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, l nh đạo tỉnh tại Lễ Khai mạc Lễ hội và 

Liên hoan và các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội và Liên hoan. 

4.7.  ỉnh đoàn  uyên Quang 

Tổ chức phát động tới các cấp bộ đoàn thực hiện tốt Phong trào thanh niên tình 

nguyện để hướng dẫn, phục vụ đại biểu, khách du lịch trong dịp diễn ra Lễ hội và Liên 

hoan; chủ trì thực hiện công tác truyền thông x  hội: Tuyên truyền, tương tác nhóm 

trên các trang mạng x  hội (Fanpage trên Facebook, Zalo, Twitter, Instagram,...) về 

mục đích, ý nghĩa; quy mô và các hoạt động diễn ra tại Lễ hội và Liên hoan. 

4.8. Sở Gi o dụ  và Đào tạo;  rường Đại họ   ân  rào 

- Huy động lực lượng học sinh, sinh viên tham gia tập luyện, biểu diễn trong 

Lễ khai mạc Liên hoan, Đêm hội Thành Tuyên và các hoạt động trong khuôn khổ 

Liên hoan theo đề nghị của Tổng đạo diễn; tổ chức các hoạt động ngoại khóa để học 

sinh, sinh viên được tham gia giao lưu một số hoạt động tại Lễ hội và Liên hoan. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và X  

hội, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chọn cử học sinh nghèo vượt khó trong 

học tập để nhận quà tại Đêm hội Thành Tuyên. 

4.9. Sở  h ng tin và  ruyền th ng 

- Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng chuyên trang, 

chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội và Liên 

hoan trên các trang mạng, cổng thông tin điện tử, hệ thống phát thanh, truyền hình. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện lắp đặt một số điểm phát sóng wife miễn phí 

đảm bảo chất lượng truy cập internet phục vụ nhân dân và du khách. 
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- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị các tỉnh, 

thành phố hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá Lễ hội và Liên hoan; hoàn thành 

trước 15/7/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu thông 

cáo báo chí gửi các cơ quan thông tin, truyền thông trong và ngoài tỉnh thực hiện 

công tác tuyên truyền.  

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phục vụ kết nối đường truyền tín hiệu truyền 

hình trực tiếp Chương trình Lễ khai mạc Lễ hội và Liên hoan; Đêm hội Thành Tuyên. 

4.10. Sở Giao th ng Vận t i 

Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phân luồng xe, đảm bảo giao 

thông thông suốt, phục vụ các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội và Liên hoan. 

4.11. Sở Y t  

Chuẩn bị xe ô tô cứu thương, bố trí cán bộ thường trực cấp cứu, xây dựng 

kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm dịch vụ ăn uống phục vụ 

đại biểu và nhân dân về dự các hoạt động tại Lễ hội và Liên hoan. 

4.12. Sở  ài  h nh 

Thẩm định, cấp kinh phí kịp thời tổ chức Lễ hội và Liên hoan đảm bảo đúng 

quy định hiện hành của Nhà nước. 

4.13. C ng ty Điện lự   uyên Quang 

Đảm bảo nguồn điện liên tục, đủ công suất phục vụ các hoạt động trong 

khuôn khổ Lễ hội và Liên hoan. Có phương án dự phòng, thay thế trường hợp xảy 

ra sự cố mất điện. 

4.14. C ng an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch chi tiết bố 

trí phân luồng xe, b i đỗ xe, đảm bảo không bị ùn tắc và tuyệt đối an toàn giao 

thông tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành; trên các tuyến đường diễn ra 

các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội và Liên hoan. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án đảm 

bảo an ninh, trật tự; công tác phòng, chống cháy nổ trong thời gian diễn ra các 

hoạt động của Lễ hội và Liên hoan. 

4.15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án và tổ chức thực 

hiện rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các khu vực quan trọng, đảm bảo an toàn tuyệt 

đối cho các hoạt động diễn ra trong Lễ hội và Liên hoan; tăng cường quản lý thiết 

bị bay không người lái Flycam. 

- Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn x  hội 

trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra các hoạt động của Lễ hội và Liên hoan. 
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4.16. Báo Tuyên Quang 

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá; kịp thời 

đưa tin về các hoạt động của Lễ hội và Liên hoan. 

4.17. Đài Ph t thanh và  ruyền hình tỉnh 

- Chủ trì làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp Chương 

trình Lễ khai mạc Lễ hội và Liên hoan; tuyên truyền về sự kiện trên sóng VTV. 

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện truyền hình trực tiếp và 

tiếp sóng Chương trình khai mạc Lễ hội và Liên hoan, chương trình Đêm hội 

Thành Tuyên. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền hình trực tiếp trên sóng TTV Chương 

trình Đêm hội Thành Tuyên (trường h    h ng truyền hình trự  ti   trên V V). 

- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị tiếp, phát 

sóng của các Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố, đồng thời phối 

hợp chặt chẽ với các Đài địa phương thống nhất các thông số kỹ thuật tiếp sóng 

chương trình truyền hình trực tiếp đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Tăng cường đưa tin, hình ảnh quảng bá, các hoạt động chuẩn bị tổ chức  

Lễ hội và Liên hoan trên Kênh TTV của Đài. 

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch xây dựng video về Lễ hội và Liên hoan để tuyên truyền và phục vụ l nh đạo 

tỉnh làm việc với một số tập đoàn lớn trong nước đề nghị bảo trợ truyền thông Lễ 

hội và Liên hoan. 

- Phối hợp với Công an tỉnh thông báo phân luồng giao thông trên sóng 

truyền hình địa phương. 

4.18. Sở Lao động,  hương binh và X  hội 

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Sở Giáo dục và 

Đào tạo tham mưu, chọn cử; bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các cháu học sinh nghèo vượt 

khó trong học tập ở các huyện về dự Đêm hội Thành Tuyên; đưa đón học sinh của 

các huyện, thành phố dự Đêm hội Thành Tuyên vào vị trí ngồi tại Quảng trường 

Nguyễn Tất Thành theo sơ đồ được duyệt; chuẩn bị quà tặng cho các cháu, mỗi 

suất quà trị giá 500.000 đồng. 

4.19. Sở K  hoạ h và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất 

với Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh x  hội hóa các hoạt động trong khuôn khổ Lễ 

hội và Liên hoan. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện Lễ động 

thổ (khởi công các hạng mục còn lại) xây dựng, cải tạo một số công trình tại Khu 

di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương. 

4.20. Sở Nội vụ 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Lễ 

hội và Liên hoan đảm bảo đúng nội dung, quy định của pháp luật hiện hành. 
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4.21. Hiệ  Hội doanh nghiệ  tỉnh 

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Trưng bày, giới thiệu ẩm thực; sản phẩm du 

lịch của Tuyên Quang; Trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của địa phương; 

mời các doanh nghiệp địa phương tham gia cung ứng, giới thiệu bán quà lưu niệm, 

sản vật đặc sắc của địa phương theo nội dung Kế hoạch này. 

4.22. Cụ  Qu n lý thị trường 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu gian lận 

thương mại; hàng giả, hàng kém chất lượng trước, trong và sau thời gian diễn ra 

các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội và Liên hoan. 

4.23. Sở Xây dựng 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện Lễ động 

thổ (khởi công các hạng mục còn lại) xây dựng, cải tạo một số công trình tại Khu 

di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương. 

4.24. Ủy ban nhân dân huyện, thành  hố 

a) Nhiệm vụ  hung 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao 

và du lịch phong phú, đa dạng, phù hợp điều kiện thực tế phục vụ nhân dân và các 

em thiếu nhi vui Tết Trung thu tại địa phương và khách du lịch nhân dịp tổ chức 

Lễ hội và Liên hoan theo Mục 2.5, Phần IV, Kế hoạch này. 

- Ủy ban nhân dân mỗi huyện tham gia 01 mô hình trong chương trình Đêm hội 

Thành Tuyên theo Thể lệ, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. 

- Chuẩn bị các điều kiện tham gia đầy đủ nội dung các hoạt động trong 

khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Nhiệm vụ   a từng địa  hương 

* Ủy ban nhân dân thành  hố  uyên Quang 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, thể lệ, 

kịch bản chi tiết tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và các hoạt động văn hóa nghệ thuật 

trong dịp lễ hội; phối hợp tuyên truyền, có lịch trình tổ chức cho nhân dân tham dự 

các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ diễn ra trong Lễ hội và Liên hoan. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các ngành 

liên quan thí điểm xây dựng tuyến phố hạn chế phương tiện giao thông trong thời 

gian diễn ra Lễ hội và Liên hoan để nhân dân và du khách tham gia hoạt động diễn 

diễu các mô hình đèn Trung thu. 
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- Chỉ đạo các x , phường; các tổ dân phố thiết kế, xây dựng mô hình tham 

gia Đêm hội Thành Tuyên (việ  xây dựng, tổ  hứ  diễn diễu     m  hình đèn 

 rung thu    t nh nghệ thuật  ao,    h thướ   hù h  ; đ m b o an toàn về  hòng 

 h y  hữa  h y,...); đôn đốc, tổng hợp, hướng dẫn các huyện xây dựng mô hình 

tham gia Đêm hội Thành Tuyên (ý tưởng, thể lệ, vị tr  tậ    t, lời thuy t minh diễn 

diễu mô hình,...).  

- Tổ chức thi chấm mô hình đẹp (cấp thành phố) trước ngày diễn ra Đêm hội 

Thành Tuyên đảm bảo các tiêu chí thể lệ đề ra. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trang trí, trưng bày mô 

hình đèn Trung thu tại một số điểm phù hợp trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. 

- Chỉ đạo thực hiện chỉnh trang đô thị; vệ sinh môi trường, trang trí, tuyên 

truyền; đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra các hoạt động 

tại Lễ hội và Liên hoan.  

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo rà soát lại 

các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố và vùng phụ cận; có 

phương án đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho khách du lịch; yêu cầu các cơ sở  nhà hàng, 

khách sạn, khu vui chơi, giải trí,... thuộc địa bàn quản lý cam kết nâng cao chất 

lượng phục vụ, không tăng giá các mặt hàng; đảm bảo nếp sống văn minh, lịch sự.  

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh chuẩn bị các điều kiện và tổ 

chức tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của địa phương; 

mời các doanh nghiệp địa phương tham gia cung ứng, giới thiệu, bán quà lưu niệm, 

sản vật đặc sắc của địa phương phục vụ mua sắm cho du khách và nhân dân.  

* Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chỉ đạo rà soát lại 

các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở homestay trên địa bàn giáp thành 

phố, đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho khách du lịch. 

* Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức sự kiện văn 

hóa, thể thao tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, nhằm chuẩn bị 

hướng tới tổ chức các sự kiện nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân 

Trào; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa x  hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện Lễ động 

thổ (khởi công các hạng mục còn lại) xây dựng, cải tạo một số công trình tại Khu 

di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương. 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ 

quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện và dự toán kinh 
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phí xong trước ngày 30/6/2019, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp gửi 

Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong quá trình tổ 

chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tổng hợp) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTTDL; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các tỉnh, thành phố, Sở VHTTDL, Sở VHTT, 

Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; (thực hiện) 

- UBND huyện, thành phố; (thực hiện) 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Trưởng, phó, CV khối NCTH; 

- Phòng QTTV; 

- GĐ Trung tâm Hội nghị tỉnh; 

- Lưu VT, KGVX (Tùng). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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