
UBND TỈNH TUYÊN QUANG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /KH-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 15 tháng 7 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT 

Phối hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm 

tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào, Cách mạng 

tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,  

Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1810/QĐ-BVHTTDL ngày 30/6/2020 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Tuyên 

truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội 

Tân Trào, Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; Văn bản số 

2112/UBND-KGVX ngày 13/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối 

hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động kỷ 

niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào (sau đây viết tắt là Hội thi),  

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chi tiết phối hợp 

thực hiện, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 

các cơ quan liên quan của tỉnh thực hiện tốt các hoạt động của Hội thi được tổ 

chức tại tỉnh Tuyên Quang. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận 

thức và niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử cách 

mạng của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là ý nghĩa lịch sử của Quốc dân Đại hội 

Tân Trào, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích 

chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng; tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về đất và người 

Tuyên Quang với các địa phương trong cả nước. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động của Hội thi, nhất là các hoạt động diễn ra tại tỉnh Tuyên 

Quang (Lễ khai mạc Hội thi, Lễ xuất quân và triển lãm tranh cổ động) phải 

được phối hợp tổ chức đảm bảo an toàn, chu đáo, hiệu quả theo đúng yêu cầu 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; để 

lại ấn tượng tốt đẹp với các đoàn về tham dự Hội thi.  
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II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Thời gian, địa điểm  

- Hội thi Tuyên truyền lưu động: Tổ chức từ ngày 08/8 đến ngày 

12/8/2020, tại các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn. 

- Triển lãm tranh cổ động: Tổ chức từ ngày 08/8 đến ngày 10/9/2020, tại 

Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. 

(Lễ khai mạc Hội thi và Lễ xuất quân tuyên truyền, cổ động tổ chức tại 

tỉnh Tuyên Quang từ ngày 08 - 09/8/2020) 

3. Thành phần tham gia: 32 đội tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh, 

thành phố: Hồ Chí Minh, Cà Mau, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk 

Nông, Kon Tum, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh 

Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc 

Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà 

Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.  

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Hội thi Tuyên truyền lưu động 

1.1. Tên gọi: Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 75 năm Quốc dân 

đại hội Tân Trào, Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. 

Chủ đề: “Vinh quang non sông Việt Nam”. 

1.2. Nội dung: 

Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước, tự hào 

dân tộc, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thử thách của quân và dân 

ta làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945; ca ngợi những 

thành tựu đạt được của đất nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; tấm gương 

người tốt, việc tốt, sức trẻ và tuổi thanh xuân trong công cuộc xây dựng 

quê hương, đất nước giàu mạnh,... 

1.3. Hình thức:  

- Văn nghệ Ca - múa - nhạc tổng hợp (sử dụng các phương thức: ca, múa, 

nhạc, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc). 

- Xe tuyên truyền lưu động: Trang trí đẹp, chắc chắn, trang bị loa phóng 

thanh, cờ, hoa. Tên đơn vị tham gia Hội thi đặt trên nóc buồng lái ở đầu xe, sử 

dụng hình ảnh cổ động trực quan, cờ hoa kèm theo khẩu hiệu đảm bảo tính 

thẩm mỹ để tham gia Lễ xuất quân, diễu hành dọc tuyến đường hành quân và 

các điểm diễn phục vụ nhân dân địa phương.   

2. Triển lãm tranh cổ động tấm lớn 

2.1. Nội dung: 

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước 

cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; Bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền và biển, 

đảo; Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp. 
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2.2. Hình thức: Tranh cổ động tấm lớn in trên panô, triển lãm ngoài trời. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

1. Ngày 07/8/2020:  

14 giờ 00: Đón các đoàn về tham dự Hội thi tại Trung tâm Văn hóa tỉnh 

Tuyên Quang. 

2. Ngày 08/8/2020:  

- Từ 07 giờ đến 11 giờ: Các đoàn tham gia Hội thi tổ chức hoạt động về 

nguồn, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào (tham quan 

các di tích: Đình Tân Trào, Lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào, Nha Thông tin). 

- Từ 11 giờ đến 12 giờ 30 phút: Lãnh đạo tỉnh tổ chức Liên hoan, gặp 

mặt Ban Tổ chức và các đoàn về tham dự Hội thi tại Khu di tích lịch sử quốc 

gia đặc biệt Tân Trào. 

- Từ 15 giờ:  

+ Họp trưởng đoàn tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Tuyên Quang. 

+ Hợp luyện chương trình Lễ khai mạc tại sân khấu Quảng trường 

Nguyễn Tất Thành. 

- Từ 20 giờ: Khai mạc Hội thi và Triển lãm tranh cổ động tại Quảng 

trường Nguyễn Tất Thành (Có kịch bản riêng). 

Chương trình khai mạc: 

+ Ổn định tổ chức. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Phát biểu khai mạc Hội thi của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

+ Phát biểu chào mừng của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

+ Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang, Ban Tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm; tặng hoa, cờ lưu 

niệm cho các đoàn tham gia Hội thi. 

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng.  

(Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh và truyền hình trực tuyến trên Báo Tuyên Quang điện tử) 

3. Ngày 09/8/2020: 

- Từ 06 giờ 00: Lễ xuất quân, diễu hành cổ động (có xe dẫn lộ). 

- Địa điểm: Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.  

* Thành phần tham gia: Các đội tuyên truyền lưu động tham gia Hội thi. 

* Lộ trình diễu hành tuyên truyền: Quảng trường Nguyễn Tất Thành - 

đường Bình Thuận -  đường Phạm Văn Đồng - Vòng xuyến km 5 thành phố 

Tuyên Quang - Quay đầu - đường Phạm Văn Đồng - đường Quang Trung - 

Ngã 3 Cảnh sát giao thông - đường Trường Chinh - vòng xuyến BCHQS tỉnh 

- Đi Hà Giang. 
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Sau Lễ Xuất quân, diễu hành cổ động tại thành phố Tuyên Quang, các 

đoàn xuất phát tuyên truyền đến các tỉnh khác theo Kế hoạch của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

V. KINH PHÍ 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí 

gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 17/7/2020 để tổng hợp, 

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

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở 

1.1. Phòng Quản lý Văn hóa: 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi; đôn đốc các đơn vị thực 

hiện các nội dung nhiệm vụ được phân công đảm bảo tiến độ, yêu cầu chất lượng. 

- Chuẩn bị bài phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh tại Lễ khai mạc 

Hội thi và Triển lãm tranh tuyên truyền cổ động. 

1.2. Văn phòng Sở: 

- Phối hợp với các phòng, bộ phận chuyên môn thuộc Cục Văn hóa cơ sở 

đề xuất danh sách đại biểu mời, gửi giấy mời đại biểu của tỉnh Tuyên Quang 

dự Lễ khai mạc và Lễ xuất quân; tham gia đón, tiếp và dẫn đại biểu vào vị trí 

ngồi tại các buổi lễ.  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh đón tiếp đại biểu tỉnh bạn, các 

đoàn; hướng dẫn các đoàn nơi ăn, nghỉ trong thời gian tham gia Hội thi; chuẩn 

bị biển tên, chức danh đại biểu, 200 ghế đại biểu, 2.000 ghế khán giả; hoa tươi, 

nước uống, cử người tham gia phục vụ Lễ khai mạc và Lễ xuất quân. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tham mưu, tổ chức chương 

trình liên hoan, gặp mặt của lãnh đạo tỉnh với Ban Tổ chức và các đoàn về 

tham gia Hội thi tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào (trưa ngày 

08/8/2020). 

1.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

Tổng hợp, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí Hội 

thi gửi Sở Tài chính thẩm định trước ngày 20/7/2020. Thực hiện thanh, quyết 

toán kinh phí đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Các đơn vị sự nghiệp 

2.1. Trung tâm Văn hóa tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, bộ phận chuyên môn của Cục Văn hóa 

cơ sở, các đơn vị tham gia Hội thi xây dựng kịch bản chi tiết chương trình Lễ 

khai mạc, Lễ xuất quân; thiết kế, thi công lắp đặt âm thanh, ánh sáng, sân 

khấu tại Lễ Khai mạc, Lễ xuất quân Hội thi. 

- Xây dựng chương trình văn nghệ (thời lượng 15 phút) phục vụ Lễ xuất 

quân tuyên truyền cổ động. 
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- Thành lập Đội tuyên truyền lưu động tỉnh, xây dựng kế hoạch và tổ 

chức tập luyện chương trình tham gia Hội thi đảm bảo chất lượng. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở đón tiếp đại biểu tỉnh bạn, các 

đoàn; hướng dẫn các đoàn nơi ăn, nghỉ trong thời gian tham gia Hội thi; 

chuẩn bị biển tên, chức danh đại biểu; 200 ghế đại biểu, 2.000 ghế khán giả; 

hoa tươi, nước uống và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Lễ khai mạc và 

Lễ xuất quân. 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Cục Văn hóa cơ sở thi công triển 

lãm tranh cổ động tấm lớn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

thành phố Tuyên Quang thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động, treo băng 

rôn, khẩu hiệu chào mừng Hội thi; thông báo để đông đảo nhân dân đến tham 

dự và cổ vũ Hội thi. 

- Xây dựng chương trình hoạt động về nguồn; phối hợp với Bảo tàng tỉnh 

chuẩn bị Lễ và các điều kiện phục vụ Đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử 

quốc gia đặc biệt Tân Trào. Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu, tổ chức 

chương trình liên hoan, gặp mặt của lãnh đạo tỉnh với Ban Tổ chức và các đoàn 

về tham gia Hội thi tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào (trưa 

ngày 08/8/2020) đảm bảo trang trọng, chu đáo. 

- Chuẩn bị các điều kiện về nội dung, cơ sở vật chất để họp các Trưởng đoàn. 

2.2. Bảo tàng tỉnh:  

Thường xuyên kiểm tra, chỉnh trang các điểm di tích; sắp xếp phòng 

trưng bày; bố trí hướng dẫn viên đón tiếp, hướng dẫn, thuyết minh,... phục vụ 

các đoàn tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hương, tham quan Khu di tích lịch 

sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. 

2.3. Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành: 

 - Thường xuyên kiểm tra, vệ sinh khuôn viên Quảng trường; quản lý tốt 

các dịch vụ vui chơi, giải trí tại đơn vị.  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến nhân dân và du khách 

về mục đích, ý nghĩa, nội dung các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Hội thi 

trên hệ thống loa phát thanh của đơn vị. 

 - Phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các 

điều kiện về cơ sở vật chất, phòng chống cháy nổ phục vụ các hoạt động diễn 

ra tại Quảng trường. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông 

và Thể thao huyện, thành phố 

Có các hình thức phù hợp để tuyên truyền về Hội thi gắn với tuyên 

truyền kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào, Cách mạng tháng Tám, 

Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chào mừng Đại hội 

Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.   
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4. Đề nghị Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh, Báo Tuyên Quang, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công ty Điện lực Tuyên  Quang và 

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: 

Phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc theo chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2112/UBND-KGVX ngày 13/7/2020; 

lập dự toán kinh phí gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trước ngày 

20/7/2020. 

Yêu cầu các các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

tập trung, phối hợp thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch. Trong quá trình 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc và nội dung, công việc phát sinh vượt 

thẩm quyền, kịp thời báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, chỉ 

đạo giải quyết./. 
 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điện thoại: 0915.159.989. 

2. Đồng chí Trần Hải Quang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh. Điện 

thoại: 0912.081.712. 

 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Cục Văn hóa cơ sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị: Sở Tài chính, Sở Y tế;  

Công an tỉnh; Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh  

và Truyền hình tỉnh; Cty Điện lực Tuyên Quang;                 

- Lãnh đạo Sở; 

- Bảo tảng tỉnh, Trung tâm VH tỉnh; BQL Quảng 

trường Nguyễn Tất Thành; 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT huyện,  

thành phố;    

- Phòng KH-TC, VP Sở; 

- Lưu: VT, QLVH (Thương). 

             KT. GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Văn Hòa 
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