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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phục vụ
Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021)
và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1991 - 2021)
Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về tổ chức Lễ Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh (04/11/183104/11/2021) và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1991 - 2021) (sau đây viết tắt
là Lễ kỷ niệm), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức
thực hiện, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày
06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Lễ kỷ niệm.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đảng
viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về địa danh Tuyên Quang trong
lịch sử; về truyền thống của nhân dân các dân tộc Tuyên Quang trong quá trình
dựng nước, giữ nước; những thành tựu của Đảng bộ, nhân dân Tuyên Quang
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy niềm tự hào, động viên,
cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy
truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp, tạo động lực tinh thần to lớn, đẩy mạnh
phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Tuyên Quang lần thứ XVII.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh và 30 năm tái lập
tỉnh Tuyên Quang phải được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, phù hợp, đảm bảo
không khí vui tươi, phấn khởi, có ý nghĩa giáo dục truyền thống, đảm bảo an
toàn, tiết kiệm phù hợp với điều kiện của tỉnh, góp phần cổ vũ, động viên các
cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào,
ý chí tự lực tự cường; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân trong tỉnh
vào sự lãnh đạo của Đảng.
- Các phòng chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện đảm bảo nội dung chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; đảm
bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
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II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Công tác tuyên truyền
- Nội dung tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp
nhân dân trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa của Lễ kỷ niệm; đồng thời giới
thiệu, quảng bá các tiềm năng kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ phát
triển và hội nhập. Trong quá trình tổ chức Lễ kỷ niệm cần gắn với tuyên truyền,
triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng
bộ các cấp, Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Hình thức tuyên truyền: Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, văn nghệ
quần chúng, chiếu phim lưu động, tuyên truyền cổ động trực quan (pa nô, áp
phích, băng rôn khẩu hiệu), trưng bày, triển lãm; trên các phương tiện thông tin
đại chúng, các trang mạng xã hội,... đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình
hình thực tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19..
- Thời gian: Tập trung từ ngày 30/9 đến ngày 04/11/2021; cao điểm từ
15/10 đến 04/11/2021.
(Đề cương, khẩu hiệu tuyên truyền có thông báo sau)
2. Tổ chức Lễ kỷ niệm
2.1. Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng Đài tưởng niệm các
anh hùng, liệt sỹ
- Thời gian: 7 giờ 00 phút, ngày 04/11/2021.
- Địa điểm: Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đài tượng niệm các anh
hùng, liệt sỹ.
- Thành phần tham dự: Đại biểu Trung ương, đại biểu tỉnh: Các đồng chí
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND
tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lãnh đạo Sở, Ban,
Ngành, đoàn thể tỉnh.
(Có chương trình cụ thể riêng)
2.2. Lễ kỷ niệm
- Thời gian: 8 giờ ngày 04/11/2021.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh.
- Chương trình Lễ kỷ niệm:
+ Chào cờ.
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Diễn văn Lễ kỷ niệm của lãnh đạo tỉnh.
+ Chiếu phim phóng sự với chủ đề "Tuyên Quang 190 năm hình thành và
phát triển".
+ Phát biểu của đại biểu Trung ương.
+ Công bố các hình thức tặng thưởng, khen thưởng (nếu có).
+ Phát biểu của đại biểu lão thành cách mạng.
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+ Phát biểu của đại diện thế hệ trẻ.
+ Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Tuyên Quang trên đường mới", tái
hiện lịch sử 190 năm thành lập và những thành tựu của tỉnh do các nghệ sĩ Trung
ương phối hợp các nghệ sĩ tỉnh Tuyên Quang biểu diễn (có kịch bản riêng).
(Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV Đài Truyền hình
Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh , Đài Phát thanh và
Truyền hình một số tỉnh, thành phố)
- Thành phần tham dự: Dự kiến số lượng đại biểu tham dự 300 người;
trong đó: Đại biểu mời 100 người, lực lượng huy động 200 người.
3. Triển lãm ảnh "Tuyên Quang xưa và nay"
- Thời gian: Từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2021.
- Địa điểm: Khu vực đài phun nước khuôn viên Quảng trường Nguyễn
Tất Thành.
- Nội dung: Triển lãm ảnh tư liệu lịch sử, thành tựu 30 năm đổi mới và
phát triển của tỉnh.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm được bố trí từ ngân sách của tỉnh; nguồn
kinh phí xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. Các đơn vị trên cơ sở nhiệm
vụ được giao, xây dựng Kế hoạch cụ thể và dự toán kinh phí tổ chức Lễ kỷ
niệm theo đúng chế độ, định mức và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả gửi Phòng Kế
hoạch - Tài chính trước ngày 25/8/2021 để tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm
định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở
1. 1. Phòng Quản lý Văn hóa
- Là bộ phận thường trực tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở xây dựng kế
hoạch, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai
thực hiện có hiệu quả nội dung công việc theo kế hoạch số 125/KH-UBND
ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan về việc chuẩn bị, phối hợp tổ
chức Lễ kỷ niệm theo kế hoạch; thường xuyên báo cáo về tiến độ thực hiện
công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm.
- Tùy theo diễn biến, tình hình kiểm soát dịch bệnh, tham mưu tổ chức
Lễ kỷ niệm bằng hình thức trực tuyến để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch
COVID-19.
1.2. Văn phòng Sở
- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lập danh sách đại biểu,
gửi giấy mời, lên ma két vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị biển ghi tên, chức danh của
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đại biểu dự Lễ mít tinh kỷ niệm; cử cán bộ đón tiếp đại biểu và hướng dẫn đại
biểu vào vị trí ngồi theo ma két được duyệt.
- Thiết kế, in giấy mời theo danh sách được duyệt; phối hợp với Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đón tiếp đại biểu và hướng dẫn đại biểu vào vị trí
ngồi theo ma két được duyệt.
- Phối hợp với Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành chuẩn bị
tốt các điều kiện để tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Tham mưu, đề xuất quà tặng của tỉnh cho đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
- Chủ trì, đề xuất với lãnh đạo Sở phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh chuẩn bị tiệc chiêu đãi của tỉnh (trưa ngày 04/11/2021) tại Nhà khách
Kim Bình.
1.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi Sở Tài chính thẩm định
trước ngày 30/8/2021.
- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quyết toán kinh phí đúng quy định.
2. Các đơn vị trực thuộc Sở
2.1. Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh
- Xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản; chuẩn bị đầy đủ các điều
kiện âm thanh, ánh sáng; tổ chức tập luyện và biểu diễn chương trình nghệ thuật
(thời lượng 30 phút) đảm bảo chất lượng với chủ đề "Tuyên Quang trên đ ường
mới", tái hiện lịch sử 190 năm thành lập tỉnh biểu diễn chào mừng Lễ kỷ niệm.
- Báo cáo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chương trình nghệ
thuật trước ngày 15/10/2021.
2.2. Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Thiết kế, xây dựng ma két, thực hiện trang trí khánh tiết phục vụ Lễ kỷ
niệm trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/10/2021.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, hướng
dẫn các cơ quan gửi ảnh tư liệu để tổ chức Triển lãm ảnh "Tuyên Quang xưa và
nay" đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Trình Ban Giám đốc Sở dự thảo đề
cương triển lãm trước ngày 01/10/2021.
- Rà soát, tháo dỡ các cụm cổ động, băng rôn, khẩu hiệu đã cũ, không
còn phù hợp; dựng cụm cổ động, treo mới băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ
niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021) và 30 năm tái lập
tỉnh Tuyên Quang (1991 - 2021) tại trung tâm thành phố Tuyên Quang (hoàn
thành dựng cụm cổ động trước ngày 05/10, treo băng rôn khẩu hiệu trước ngày
25/10/2021).
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2.3. Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành
- Chỉnh trang khuôn viên Quảng trường, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh;
chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ
Chí Minh theo Kế hoạch.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh chuẩn bị về địa điểm, cơ sở vật
chất cần thiết để tổ chức Triển lãm ảnh "Tuyên Quang xưa và nay" trong
khuôn viên Quảng trường theo Kế hoạch.
2.4. Bảo tàng tỉnh
- Thường xuyên kiểm tra, chỉnh trang các điểm di tích; kiểm tra, sắp xếp
phòng trưng bày; bố trí hướng dẫn viên đón tiếp khách tham quan; thực hiện
trang trí đèn, ánh sáng trong không gian Bảo tàng tỉnh.
- Cung cấp ảnh tư liệu lịch sử (chú ý ảnh Tuyên Quang xưa, kèm theo
chú thích ảnh) cho Trung tâm Văn hóa tỉnh phục vụ Triển lãm ảnh "Tuyên
Quang xưa và nay".
2.5. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
Chỉ đạo các Đội chiếu bóng lưu động đẩy mạnh công tác tuyên truyền
chào mừng kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021) và
30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1991 - 2021) đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
2.6. Thư viện tỉnh
Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo, tạp chí của Trung ương và địa
phương viết về truyền thống lịch sử, văn hoá của nhân dân các dân tộc tỉnh
Tuyên Quang tại Thư viện tỉnh; tăng cường luân chuyển sách, báo,tạp chí về cơ
sở phục vụ bạn đọc.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch
tuyên truyền, tổ chức có hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm
Ngày thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang tạo không khí vui tươi,
phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số
125/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố
- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền kỷ niệm 190
năm Ngày thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang.
- Thực hiện rà soát, tháo dỡ các cụm cổ động, băng rôn, khẩu hiệu đã cũ,
nội dung không còn phù hợp; treo mới hệ thống băng rôn, khẩu hiệu chào mừng
kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang tại
trung tâm huyện, thành phố, khu vực tập trung đông dân cư đảm bảo trang
hoàng, lộng lẫy.
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- Hướng dẫn các cơ quan, gia đình, khu dân cư treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc
từ ngày 25/10 đến ngày 05/11/2021.
- Lựa chọn ảnh tư liệu lịch sử, ảnh về phát triển kinh tế - xã hội của huyện,
thành phố qua các thời kỳ theo hướng dẫn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
để thực hiện Triển lãm ảnh "Tuyên Quang xưa và nay" theo Kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phục vụ Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày
thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021) và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang
(1991 - 2021). Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT huyện,
thành phố;
- Các phòng chuyên môn, đon vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLVH (Thương).
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