
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /KH-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày      tháng 6 năm  2022 

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT 
Tuyên truyền, phục vụ Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then  

của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa  
phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 

   

 Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người 

Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Lễ đón nhận 

và Lễ hội), 

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

phục vụ Lễ đón nhận và Lễ hội, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong Lễ đón nhận 

và Lễ hội theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh Thực hành Then của người Tày, 

Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động tuyên truyền, phục vụ Lễ đón nhận và Lễ hội phải được 

chuẩn bị chu đáo, thiết thực, phù hợp, hấp dẫn, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa 

các dân tộc; gắn các hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá, giới thiệu tiềm 

năng du lịch của tỉnh đối với bạn bè trong và quốc tế. 

- Tạo không khí vui tươi, hấp dẫn, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa của 

tỉnh Tuyên Quang, gắn các hoạt động tại Lễ hội với quảng bá, giới thiệu tiềm 

năng du lịch của tỉnh. Công tác tổ chức phải đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, an 

toàn, lành mạnh, tiết kiệm, có hiệu quả thiết thực; thực hiện nghiêm các biện 

pháp về phòng, chống dịch COVID-19. 

- 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.  

II. QUY MÔ, THỜI GIAN  

1. Quy mô 
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- Lễ đón nhận tổ chức vào dịp Lễ hội Thành Tuyên năm 2022, có sự tham 

gia của 11 tỉnh có di sản thực hành Then: Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Kạn, 

Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên, Lai 

Châu, Lào Cai.   

- Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức quy mô cấp tỉnh với sự tham gia 

của các huyện, thành phố trong tỉnh; mời một số địa phương nước ngoài có 

quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Tuyên Quang; một số cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.  

2. Thời gian: Các hoạt động chính được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 

09/9 đến ngày 10/9/2022 (từ ngày 14/8 đến ngày 15/8 Âm lịch).  

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, 

Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

của nhân loại và khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 (Chương trình 

được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam), Đài Phát 

thanh và Truyền hình Tuyên Quang (TTV), Báo Tuyên Quang điện tử và một số Đài 

truyền hình các địa phương trong cả nước tiếp sóng). 

1.1. Thời gian: 20 giờ 00', ngày 09/9/2022 (thứ Sáu, ngày 14/8 Âm lịch).  

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

1.3. Nội dung chương trình:  

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu của lãnh đạo tỉnh. 

- Trao Bằng của UNESCO ghi danh "Thực hành Then của người Tày, 

Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại.   

- Phát biểu của Trưởng đại diện Văn phòng UNESSCO tại Việt Nam. 

- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

- Phát biểu đáp từ của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. 

- Chương trình nghệ thuật đặc sắc (do tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với 

các tỉnh thực hiện). 

1.4. Thành phần đại biểu mời: Theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 

19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1.5. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh 

và Truyền hình; một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố. 
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2. Đêm hội Thành Tuyên (được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, một số Đài truyền hình các địa phương trong cả 

nước và Báo Tuyên Quang điện tử). 

2.1. Thời gian: 20 giờ ngày 10/9/2022 (thứ Bảy, ngày 15/8 Âm lịch).  

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

2.3. Chủ đề: "Lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên". 

2.4. Thành phần đại biểu mời: Như thành phần mời dự Lễ đón nhận và 

khai mạc Lễ hội. 

2.5. Mô hình tham gia Đêm hội: Khoảng 50 mô hình. 

2.6. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (chỉ đạo xây dựng, chuẩn bị mô hình diễn 

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

2.8. Chương trình cụ thể: 

- Chương trình nghệ thuật thiếu nhi chào mừng (thời lượng 15 phút). 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó. 

- Diễn diễu mô hình đèn Trung thu. 

3. Các hoạt động  khác  

3.1.Tổ chức  Ngày Văn hoá Tuyên Quang tại Hà Nội 

- Thời gian: Từ ngày 26/8 đến ngày 28/8/2022. 

- Địa điểm: Dự kiến tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

- Nội dung: Giới thiệu về văn hoá, con người, cảnh quan thiên nhiên; 

trưng bày các gian hàng giới thiệu về sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP của 

Tuyên Quang, với quy mô 18 gian hàng (gian hàng của tỉnh: 04 gian; gian 

hàng của 07 huyện, thành phố: 14 gian); diễn diễu 02 mô hình đèn Trung Thu 

tại tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh, Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố. 

(Có kế hoạch riêng) 

3.2. Chung kết cuộc thi "Người đẹp Xứ Tuyên" 

- Thời gian: Dự kiến 20h00', ngày 11/9/2022 (Chủ nhật ngày 16/8 Âm lịch). 

- Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Tỉnh đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

(Có kế hoạch riêng) 
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3.3. Trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa, nghi lễ sinh hoạt truyền 

thống các dân tộc  

- Thời gian: Từ 08h00' ngày 08/9/2022 đến hết ngày 11/9/2022. 

- Địa điểm: Dọc hành lang Đại lộ Tân Trào (khu vực mái vòm, cạnh nhà 

làm việc của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh) . 

- Thành phần tham gia: 07 huyện, thành phố.  

- Hình thức: Ban Tổ chức dựng sẵn cho mỗi đơn vị 01 gian trưng bày 

(diện tích 6mx3m); các đơn vị tự thiết kế, trưng bày đảm bảo mỹ quan, phù hợp 

với gian hàng và không gian cho phép.  

- Nội dung: 

+ Giới thiệu không gian văn hóa các dân tộc: Trưng bày những hiện vật 

văn hoá tiêu biểu, như: Đồ thờ tự, trang phục, nhạc cụ, đồ thủ công mỹ nghệ, 

hình ảnh các hoạt động tiêu biểu về văn hóa, thể thao và du lịch; thiết kế không 

gian văn hóa gắn với giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng của địa 

phương để du khách có thể nghiên cứu, tham quan, trải nghiệm.  

Thời gian thực hiện: Từ sáng ngày 08/9/2022. 

+ Giới thiệu nghi lễ sinh hoạt truyền thống các dân tộc: Mỗi đơn vị trình 

diễn, giới thiệu 01 lễ hội (trích đoạn), nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc có giá 

trị đặc sắc, tiêu biểu của địa phương mình (thời lượng 15 phút). 

Thời gian: Từ 14h30' ngày 08/9/2022 (sau lễ khai mạc chung các hoạt động 

văn hóa, các đơn vị giới thiệu, trình diễn theo thứ tự do Ban Tổ chức sắp xếp). 

Địa điểm: Tại không gian văn hóa các dân tộc. 

 Ban Tổ chức chấm điểm, trao giải thưởng cho không gian trưng bày và 

giới thiệu nghi lễ sinh hoạt truyền thống cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.  

(Có kế hoạch riêng) 

3.4. Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang 

- Thời gian: Từ 08h00', ngày 09/9/2022. 

- Địa điểm: Sân khấu khu vực mái vòm (cạnh nhà làm việc của Hội Văn 

học nghệ thuật tỉnh). 

- Thành phần tham gia: Đoàn nghệ thuật quần chúng các huyện, thành phố 

thuộc tỉnh. 

- Nội dung: Mỗi đơn vị tham gia xây dựng và biểu diễn 01 chương trình 

nghệ thuật (thời lượng từ 25 - 30 phút), trong đó phải tập trung khai thác các tiết 

mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc của địa phương; khuyến khích 

những tiết mục dân ca, dân vũ truyền thống độc đáo, những nghệ nhân là người 

dân tộc thiểu số tham gia biểu diễn. 
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- Hình thức: Sân khấu hóa, Ban Tổ chức sẽ chấm điểm và trao giải thưởng 

cho các chương trình, tiết mục đặc sắc tham gia Liên hoan. 

(Có kế hoạch riêng) 

3.5. Triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang” 

- Thời gian: Từ ngày 08/9/2022 đến hết ngày 11/9/2022. 

- Địa điểm: Dọc hành lang Đại lộ Tân Trào (từ Khách sạn Mường Thanh 

đến giáp không gian trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa các dân tộc) . 

- Thành phần tham gia: Các tác giả trong và ngoài tỉnh.  

- Số lượng: Dự kiến từ 60 - 100 ảnh. 

- Hình thức: Trưng bày ngoài trời. 

(Có kế hoạch riêng) 

3.6. Tổ chức giải đua xe đạp tỉnh Tuyên Quang mở rộng “Hành trình 

về Tân Trào – Thủ đô Kháng chiến” năm 2022 

- Thời gian: Từ ngày 15 - 17/8/2022 (khai mạc từ 07h00' ngày 16/8/2022). 

- Địa điểm: Xuất phát tại Quảng trường Nguyễn tất Thành, thành phố Tuyên 

Quang; kết thúc và trao giải tại Quảng trường Tân Trào, huyện Sơn Dương. 

(Có kế hoạch riêng) 

3.7. Tổ chức Thi đấu Giải Quần vợt các Câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang 

mở rộng năm 2022 

- Thời gian: Từ ngày 01/9 - 04/9/2022 (khai mạc từ 08h00' ngày 01/9). 

- Địa điểm: Tại Thành phố Tuyên Quang. 

- Thành phần tham gia: Các Câu lạc bộ Quần vợt trong và ngoài tỉnh. 

(Có kế hoạch riêng) 

3.8. Tổ chức giải Bóng bàn các Câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang mở rộng 

năm 2022 

- Thời gian: Từ ngày 01/9 - 04/9/2022 (khai mạc từ 08h00' ngày 01/9). 

- Địa điểm: Tại Thành phố Tuyên Quang. 

(Có kế hoạch riêng) 

3.9. Vòng chung khảo và tổng kết, trao giải cuộc thi "Tìm hiểu di tích 

lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang" và trao giải cuộc thi "Ảnh 

du lịch Tuyên Quang năm 2022". 

- Thời gian: Từ 08h00', ngày 07/9/2022 (dự kiến). 

- Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang. 

(Có lịch chi tiết các hoạt động gửi kèm) 

4. Công tác tuyên truyền 

Các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông 

tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố căn cứ 
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chức năng, nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giới 

thiệu đến đông đảo đến nhân dân trong cả nước về mục đích, ý nghĩa và nội 

dung các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận và Lễ hội thông qua các hình 

thức phong phú, đa dạng, trọng tâm là trên các trang mạng xã hội, zalo, 

facebook,... 

(Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền sẽ thông báo sau)  

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán chi tiết gửi Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trước ngày 10/6/2022 để tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm 

định trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/6/2022 theo quy định. 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, bộ phận chuyên môn 

1.1. Phòng Quản lý văn hoá và gia đình 

- Là bộ phận thường trực, tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch của Sở 

triển khai thực hiện các nội dung theo phân công nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/6/2022.  

- Liên hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các 

tỉnh và các đơn vị liên quan trao đổi thông tin, thống nhất các nội dung tham gia 

Lễ đón nhận. 

- Tham mưu chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Ủy ban nhân dân tỉnh 

là việc với các tỉnh về tổ chức Lễ đón nhận. 

- Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện thiết 

kế mỹ thuật, maket sân khấu; đạo diễn âm nhạc, biên đạo múa; xây dựng kịch 

bản, chương trình Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội Thành Tuyên, kịch bản 

chương trình Đêm hội Thành Tuyên trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt 

đảm bảo theo đúng chủ đề và tiến độ thời gian đã đề ra tại Kế hoạch số 88/KH-

UBND ngày 19/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

-  Tham mưu dự thảo các nội dung: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

thành lập Ban Tổ chức Lễ đón nhận và Lễ hội; họp Ban Tổ chức Lễ đón nhận và 

Lễ hội theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tham mưu bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, bài phát biểu của Trưởng đại 

diện Văn phòng UNESSCO tại Việt Nam. 

- Tham mưu Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội. 

- Dự thảo nội dung khẩu hiệu tuyên truyền về Lễ đón nhận và Lễ hội trình 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tham mưu 

xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Người đẹp Xứ Tuyên"; vòng chung khảo 
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và tổng kết, trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang" đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

-  Thường xuyên tổng hợp thông tin, báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả triển 

khai các hoạt động theo yêu cầu của Ban Tổ chức Lễ đón nhận và Lễ  hội; tham 

mưu đề xuất, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện 

Kế hoạch. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Sở giao. 

1.2. Phòng Quản lý di sản văn hóa 

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

thống nhất toàn bộ nội dung chương trình, nghi thức Lễ đón nhận Bằng ghi danh 

đảm bảo theo yêu cầu, quy định Quy chế tiếp nhận, lưu giữ và tổ chức Lễ đón 

nhận Bằng ghi danh của UNESCO, ban hành theo Quyết định số 11/QĐ-UBQG 

UNESCO ngày 30/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO. 

- Tham mưu lãnh đạo Sở đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với 

Ủy ban UNESCO về việc sử dụng logo của UNESCO trong giấy mời, maket sân 

khấu Poster chương trình. 

- Đề xuất in sao Bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể 

"Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" phục vụ trao cho 

các tỉnh tại Lễ đón nhận. 

1.3. Phòng Quản lý du lịch 

- Rà soát, thống kê, lập danh sách các nhà nghỉ , khách sạn, nhà hàng, quán 

ăn, sớm cung cấp cho các tỉnh tham gia Lễ đón nhận và Lễ hội. 

- Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Ảnh du lịch Tuyên Quang" năm 

2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.  

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các nhà nghỉ, khách sạn, 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 đón nhận và Lễ hội; tập huấn nâng cao tay 

nghề cho nhân viên các cơ sở lưu trú; nâng cao chất lượng phục vụ, đón tiếp khách 

tham quan, du lịch trước, trong và sau dịp diễn ra Lễ đón nhận và Lễ hội.  

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc Trung tâm Xúc tiến và đầu 

tư, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức 

Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tại tỉnh; xây dựng, giới thiệu tour, tuyến du lịch 

kết nối Lễ hội Thành Tuyên đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng tờ 

gấp quảng bá về Lễ đón nhận và Lễ hội, đặc biệt chú ý đến các cá nhân, tổ chức 

kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch trong và ngoài tỉnh; xây dựng video clip 

tuyên truyền quảng bá Lễ đón nhận và Lễ hội.  
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- Theo dõi, quản lý, báo cáo thống kê số lượng và tình hình khách du lịch 

đến Tuyên Quang trước, trong và sau dịp diễn ra Lễ đón nhận và Lễ hội. 

1.4. Phòng Quản lý thể dục, thể thao 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao 

tham mưu xây dựng các kế hoạch, điều lệ, chuẩn bị các điều kiện tổ chức các 

hoạt động thể dục, thể thao trong khuôn khổ Lễ đón nhận và Lễ hội đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả. 

1.5. Văn phòng Sở 

- Phối hợp với bộ phận chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Sở Ngoại vụ: Xây dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu 

về dự Lễ đón nhận và Lễ hội; lập danh sách đại biểu mời; gửi giấy mời (trừ các 

đại biểu quốc tế do Sở Ngoại vụ trực tiếp gửi); lên sơ đồ vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị 

biển tên, chức danh đại biểu; đón tiếp đại biểu tham dự Lễ đón nhận và Lễ hội.  

- Chủ trì, phối hợp với bộ phận chuyên môn Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh in các mẫu giấy mời, Poster chương trình, thẻ đại biểu, thẻ Ban Tổ chức, thẻ 

diễn viên, nghệ nhân, báo chí, phù hiệu xe phục vụ Lễ đón nhận và Lễ hội. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý văn hoá và Gia đình tham mưu thực 

hiện đấu thầu, hợp đồng, hoàn thành thủ tục thanh quyết toán với đơn vị tổ chức 

sự kiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  

- Xây dựng kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ lãnh đạo, chuyên viên và 

trưng tập cán bộ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tham gia phục vụ các hoạt 

động diễn ra tại Lễ đón nhận và Lễ hội.  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh bố trí bàn, ghế cho các đại biểu khách 

mời tại vị trí sân khấu diễn ra Lễ đón nhận và Lễ hội (có khăn trải bàn, hoa, nước 

tại bàn Vip), Đêm hội Thành Tuyên, bao gồm cả các hoạt động tổng duyệt. 

- Sắp xếp, bố trí vị trí đại biểu theo sơ đồ, các đơn vị truyền hình tác 

nghiệp trong chương trình Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội; chương trình Đêm 

hội Thành Tuyên. 

- 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 10/6/2022. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quyết toán kinh phí đúng 

quy định. 

 - Tham mưu, đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác 

tham mưu, tổ chức, phục vụ Lễ đón nhận và Lễ hội gửi Sở Nội vụ (trước khi kết 

thúc Lễ hội 05 ngày) trình Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.  

- In ấn, phô tô tài liệu; phục vụ các hoạt động khác phát sinh theo chỉ đạo 

của Lãnh đạo Sở. 
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1. 6. Thanh tra Sở 

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động văn 

hóa, thể thao và du lịch; các cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn 

hóa trên địa bàn thành phố Tuyên Quang trước, trong và sau thời gian diễn ra Lễ 

đón nhận và Lễ hội. 

 - Thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các cơ sở lưu trú hoạt động không 

đúng quy định; ký cam kết thực hiện bình ổn giá trong thời gian diễn ra Lễ đón 

nhận và Lễ hội. 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở 

2.1. Trung tâm Văn hóa tỉnh 

- Phối hợp với đơn vị sự kiện thực hiện trang trí khánh tiết sân khấu; chuẩn 

bị âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ của Lễ đón nhận 

và Lễ hội tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

tổ chức có hiệu quả các hoạt động:   

+ Trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa, nghi lễ sinh hoạt truyền thống 

các dân tộc; 

+ Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; 

+ Triễn lãm ảnh “Sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang”. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở bố trí bàn (có khăn trải bàn, hoa, 

nước uống tại bàn Vip), ghế và xếp bàn, ghế đủ chỗ cho các đại biểu khách mời 

tại các vị trí sân khấu diễn ra Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội, Đêm hội Thành 

Tuyên, bao gồm cả các hoạt động tổng duyệt. 

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

thành phố dựng xây dựng các pa nô, áp phích, 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 đón nhận và Lễ hội, hoàn thành trước 

ngày 15/8/2022. 

- Phối hợp với Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh và các đơn vị nghệ thuật trưng 

tập diễn viên tham gia tập luyện, biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ 

đón nhận và khai mạc Lễ hội.  

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

Tuyên Quang thực hiện trang trí, trưng bày mô hình đèn Trung thu tại một số 

điểm phù hợp trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. 

- Lên sơ đồ vị trí chỗ ngồi cho đại biểu dự các hoạt động chính tại Lễ đón 

nhận và Lễ hội. 
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2.2. Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 

 - Phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng kịch bản, tổ chức luyện 

tập, biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội; 

chương trình văn nghệ thiếu nhi phục vụ Đêm hội Thành Tuyên theo yêu cầu 

của Tổng đạo diễn. 

- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

 2.3. 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 và các đoàn tham dự Lễ 

đón nhận và Lễ hội; thực hiện trang trí đèn, ánh sáng trong không gian Bảo tàng tỉnh. 

- Cung cấp hiện vật, hình ảnh, tư liệu liên quan để Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ 

chức Trưng bày, triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang”. 

- Cử cán bộ tham gia phục vụ các hoạt động tại Lễ đón nhận và Lễ hội theo 

Kế hoạch của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 2.4. 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. 

 - Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao cấp huyện 

chỉ đạo thư viện huyện, tủ sách cơ sở tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo, tạp 

chí nhân dịp tổ chức Lễ đón nhận và Lễ hội tại tỉnh Tuyên Quang. 

- Cử cán bộ tham gia phục vụ các hoạt động tại Lễ đón nhận và Lễ hội theo 

Kế hoạch của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2.5. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước các buổi chiếu phim nội dung các 

hoạt động Lễ đón nhận và Lễ hội. 

2.6. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục, thể thao chuẩn bị các điều kiện tổ 

chức các hoạt động thể thao trong khuôn khổ Lễ đón nhận và Lễ hội.  

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

thành phố hướng dẫn, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao nhân dịp tổ chức 

Lễ đón nhận và Lễ hội. 

 2.7. 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 trước, trong và sau thời gian diễn ra Lễ đón nhận và 

Lễ hội.  
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 - Chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, phục vụ các Đoàn đại biểu tham dự Lễ 

đón nhận và Lễ hội đến tham quan du lịch trong khuôn viên Quảng trường và 

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

- 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 Lễ đón nhận 

và Lễ hội 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. 

(Có biểu phân công nhiệm vụ kèm theo) 

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

và Thể thao các huyện, thành phố  

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; các hoạt động hưởng ứng Lễ đón nhận và Lễ hội tại địa phương. 

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, quy mô, các nội 

dung hoạt động của Lễ đón nhận và Lễ hội; Chỉ đạo rà soát, tháo dỡ; treo băng 

rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích trên trục đường chính, trung tâm huyện và khu 

vực tập trung đông dân cư; các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Thành Tuyên tại địa 

phương đảm bảo vui tươi, lành mạnh, chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền cho các em thiếu nhi tại địa phương. 

 * Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Tuyên Quang:  

 - Chỉ đạo, quản lý thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, treo băng 

rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích; trang trí, kết đèn hoa, dựng cổng chào tại các 

trục đường chính trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và các điểm diễn ra hoạt 

động trong Lễ đón nhận và Lễ hội. 

 - Tham mưu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức chương trình Đêm hội 

Thành Tuyên và các hoạt động vui Trung thu theo kế hoạch của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. 

 - Phối hợp với Văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch sắp xếp, bố trí vị trí đại biểu theo sơ đồ, vị trí các đơn 

vị truyền hình, phóng viên tác nghiệp trong Đêm hội Thành Tuyên (bao gồm cả 

đêm tổng duyệt). 

- Tổng hợp số lượng, chủ đề mô hình của các xã, phường tại thành phố 

Tuyên Quang và mô hình của các huyện tham gia diễn diễu trong Đêm hội 

Thành Tuyên; biên tập lời thuyết minh diễn diễu mô hình (đánh máy trên khổ 
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giấy A4, phông chữ Time New Roman) gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tổng hợp, đưa vào kịch bản chi tiết. 

 Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phục vụ Lễ đón nhận Bằng ghi danh 

Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022. Đề 

nghị các các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hoá 

và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố căn 

cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Trong 

quá trình triển khai thực hiện, có vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở để xem 

xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Công an tỉnh (phối hợp); 
- UBND huyện, thành phố (p/h); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin;  
- Trung tâm VHTT&TT huyện, thành phố;   t/h 
- Các phòng CMNV thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ (Thương). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

  Âu Thị Mai 
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