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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chương trình nghệ thuật  

chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  
(19/5/1890 - 19/5/2022) 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 67a/KH-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022),  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tổ 

chức thực hiện Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) (sau đây viết tắt Chương 

trình), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)  nhằm đẩy mạnh tuyên 

truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng 

của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; 

những tình cảm, sự tri ân sâu sắc của nhân dân Tuyên Quang đối với Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực 

lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền 

thống của quê hương cách mạng - "Thủ đô Khu giải phóng", "Thủ đô Kháng 

chiến", đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  

Minh; nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn 

đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp 

phần thực hiện  thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.   

2. Yêu cầu  

- Chương trình diễn ra phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, phát 

huy bản sắc văn hoá dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của 

nhân dân và phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.  
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- Các phòng chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 

cụ thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả, chú đáo, hoàn thành đúng tiến độ.  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU  

1. Thời gian: Dự kiến từ 20 giờ 00 phút, ngày 18/5/2022.  

2. Địa điểm: Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.   

3. Thành phần tham dự:  

Thành phần đại biểu, khách mời và lựclượng huy động tham dự Chương 

trình: Khoảng 1.000 người, trong đó:    

* Đại biểu khách mời: Khoảng 200  người, gồm: 

- Đại biểu Trung ương: 

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ 

quan Trung ương, 

+ Lãnh đạo, phóng viên Báo Nhân dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Báo Quân đội nhân dân; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt 

Nam, Thông Tấn xã Việt Nam. 

- Đại biểu tỉnh: 

+ Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.   

+ Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các 

sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; một số tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện,  thành phố.  

+ Phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; các 

cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Tuyên Quang; Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh. 

*  Lực lượng huy động: 800 người, gồm: Đại diện lực lượng Công an 

nhân dân; Quân đội nhân dân; Đoàn thanh niên; Hội Cựu chiến binh; học sinh 

và đại diện nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.  

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1 Nội dung tuyên truyền:  

- Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của 
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Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể 

hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và 

tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ 

tịch Hồ Chí Minh.  

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, 

làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự 

nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; 

tập trung tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa 

Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, 

là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 

phát huy nôi lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi  

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới.  

- Kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của  

Bộ Chính trị khóa XII; sự tích cực của các cấp, các ngành trong triển khai  

Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh". Tập trung phát hiện, nhân rộng mô hình, cách làm sáng 

tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương kịp thời những 

tập thể, các nhân điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt"; phê bình 

những tổ chức Đảng có biểu hiện lơ là hoặc triển khai Kế luận số 01-KL/TW 

có tình chất hình thức, thiếu sáng tạo, hiệu quả.  

- Đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân 

thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn 

của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Tuyên truyền đậm nét về các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 

Tuyên Quang trong thời kỳ tiền khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và thời kỳ 

kháng chiến chống thực dân Pháp; về tình cảm của Nhân dân các dân tộc 

trong tỉnh với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những địa phương có di tích về Chủ 

tịch Hồ Chí Minh tổ chức dâng hương tưởng niệm (các huyện: Sơn Dương, 

Chiêm Hóa, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang). 

- Tiếp tục cổ vũ, động viên đội ngũ văn nghệ sỹ, phóng viên và Nhân dân 

tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật và báo chí 

về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

1.2 Hình thức tuyên truyền:   

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao  phù hợp, hiệu quả, 
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như: chiếu phim lưu động; trưng bày, triển lãm tranh, ảnh, hiện vật; tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức cổ động trực 

quan (treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, bảng điện tử) và tuyên truyền 

trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội,... tạo không khí vui tươi, phấn 

khởi trong nhân dân.  

- Các đơn vị lựa chọn nội dung khẩu hiệu tuyên truyền tại Văn bản số 

1199/SVHTTDL-QLVH ngày 31/12/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch để thực hiện đảm bảo phù hợp, chính xác, hiệu quả. 

2. Phục vụ Lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh 

- Thời gian: Từ 15h00' - 17h00', ngày 18/5/2022. 

- Thành phần: Các đồng chí: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh (có chương trình riêng).  

3. Tổ chức Chương trình nghệ thuật (thời lượng 90 phút, được truyền 

hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam; tiếp sóng TTV - Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang điện tử). 

3.1. Nội dung chương trình: 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Hồ Chí Minh - Đẹp nhất 

tên người”. 

3.2. Hình thức: Tổ chức chương trình nghệ thuật hòa nhạc giao hưởng 

với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước… do 

các nghệ sỹ, diễn viên Trung ương và địa phương thực hiện. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Các đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch cụ thể 

và dự toán kinh phí tổ chức theo đúng chế độ, định mức và đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 03/5/2022 

để tổng hợp, trình caaos có thẩm quyền phê duyệt. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở 

1.1. Nhiệm vụ chung 

- Căn cứ 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 tăng 
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cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, lễ hội thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 

năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). 

- Huy động 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động các 

phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở tham dự chương trình tại Quảng trường 

Nguyễn Tất Thành.  

1.2. Nhiệm vụ cụ thể: 

a) Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Là bộ phận thường trực tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung công việc theo phân công nhiệm 

vụ tại Kế hoạch số 67a/KH-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu hoàn thiện các thủ tục 

lựa chọn, ký kết, thanh lý hợp đồng đơn vị thực hiện các nội dung theo quy 

định của pháp luật.  

- Tham mưu nội dung bài tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; bài phát 

biểu của lãnh đạo tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị Đài 

Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp chương trình trên kênh VTV1. 

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng Văn hóa và Thông tin, 

trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố thực hiện tốt 

các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tại cơ sở. 

 - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan về việc chuẩn bị, phối 

hợp tổ chức Chương trình theo kế hoạch; thường xuyên báo cáo về tiến độ thực 

hiện công tác chuẩn bị cho các hoạt động phục vụ Chương trình. 

b) Văn phòng Sở 

 - Chủ trì, phối hợp với các bộ phận thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh lập danh sách đại biểu mời; thiết kế, in giấy mời, gửi giấy mời đại biểu 

tham dự Chương trình theo danh sách được duyệt. 

- Phối hợp với các bộ phận thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lên 

sơ đồ vị trí chỗ ngồi đại biểu, chuẩn bị biển tên đại biểu; đón tiếp đại biểu, 

mời đại biểu vào vị trí chỗ ngồi theo sơ đồ được duyệt; thực hiện tốt công tác 

lễ tân, hậu cần,... 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành 

chuẩn bị tốt các điều kiện dâng hương (Lễ (xôi, gà, quả, bánh kẹo…), hương, 

hoa,... và các điều kiện cần thiết khác) phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 
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lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo chu đáo, 

trang trọng và hiệu quả. 

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

bị tiệc chiêu đãi của lãnh đạo tỉnh tại Nhà khách Kim Bình (18 giờ 30 phút 

ngày 18/5/2022). 

- Lập dự toán kinh phí phục vụ các nhiệm vụ liên quan của Sở; đôn đốc, 

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 03/5/2022.   

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh sắp xếp, kê bàn, ghế đại biểu 

(trong đó có 30 ghế VIP, có bọc vải) đảm bảo đủ số lượng (bao gồm cả sơ 

duyệt và tổng duyệt Chương trình nghệ thuật) ; chuẩn bị bục phát biểu trên sân 

khấu và hoa để bàn, trang trí bục phát biểu; có phương án tổ chức khi trời mưa 

đảm bảo theo yêu cầu. 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Văn hoá tham mưu hoàn thiện các thủ tục 

lựa chọn, ký kết, thanh lý hợp đồng đơn vị thực hiện Chương trình theo quy 

định của pháp luật.  

 2. Các đơn vị trực thuộc Sở 

 2.1. Nhiệm vụ chung 

 - Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực hiện công tác thông tin, 

tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và 

đông đảo nhân dân về mục đích, ý nghĩa các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 

năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả. . 

- Huy động 100% cán bộ, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị 

tham dự chương trình tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.  

- Căn cứ nhiệm vụ được giao chủ trì, lập dự toán kinh phí thực hiện gửi 

Văn phòng Sở tổng hợp trước ngày 03/5/2022. 

2.2. Nhiệm vụ cụ thể 

a) Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 

Cử biên đạo múa, ca sỹ, diễn viên chuyên nghiệp; đề xuất huy động lực 

lượng diễn viên quần chúng tham gia tập luyện và biểu diễn chương trình nghệ 

thuật theo yêu cầu kịch bản của Tổng đạo diễn (nếu có). 

b)  Trung tâm Văn hóa tỉnh 

- Rà soát, tháo dỡ các cụm cổ động, băng rôn, khẩu hiệu đã cũ, nội dung 

không còn phù hợp; treo mới băng rôn, khẩu hiệu tại trung tâm thành phố 

Tuyên Quang. 
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- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở lựa chọn, thuê bàn, ghế cho đại 

biểu; sắp xếp, kê bàn, ghế đại biểu (trong đó có 30 ghế VIP, có bọc vải) đảm 

bảo đủ số lượng (bao gồm cả sơ duyệt và tổng duyệt Chương trình nghệ thuật) ; 

chuẩn bị bục phát biểu trên sân khấu và hoa để bàn, trang trí bục phát biểu; có 

phương án tổ chức khi trời mưa đảm bảo theo yêu cầu. 

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

Tuyên Quang thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động tại thành phố,  

khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành. 

 c) Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành 

- Vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên Quảng trường, Đền thờ Chủ tịch Hồ 

Chí Minh; chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước và lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Lễ 

(xôi, gà, quả, bánh kẹo), hương, hoa,... và các điều kiện cần thiết khác) đảm 

bảo chu đáo, trang trọng, hiệu quả. 

- Phối hợp với đơn vị sự kiện chuẩn bị về địa điểm, cơ sở vật chất cần 

thiết để tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật và các hoạt động khác  diễn 

ra trong khuôn viên Quảng trường theo Kế hoạch. 

 d) Bảo tàng tỉnh: Thường xuyên kiểm tra, chỉnh trang các điểm di tích; 

kiểm tra, sắp xếp phòng trưng bày; thực hiện trang trí đèn, ánh sáng trong 

không gian Bảo tàng tỉnh; bố trí hướng dẫn viên đón tiếp, phục vụ khách tham 

quan các khu, điểm di tích thuộc quyền quản lý nhân dịp kỷ niệm 132 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). 

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 132 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) tạo không khí vui tươi, 

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

- Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

67a/KH-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 4. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố 

- Tăng cường tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao; thông tin tuyên truyền về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) phục vụ nhân dân tại 

địa phương. 

- Rà soát, tháo dỡ, thay mới các cụm cổ động, băng rôn, khẩu hiệu đã cũ, nội 

dung không còn phù hợp; treo băng rôn, khẩu hiệu mới tại trung tâm huyện, thành 

phố, khu vực tập trung đông dân cư. 
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Các phòng chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và tổng hợp, báo cáo kết quả trong báo cáo 

thường kỳ tháng 5/2022./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- UBND huyện, thành phố (p/h); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở;  
- Phòng VHTT, Trung tâm               (t/h) 
VHTTTT huyện, TP; 
- Các phòng CM, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, QLVHGĐ (Thương). 

            KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Hòa 
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