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ubnd tØnh hƯng yªn 

Së v¨n ho¸, thÓ thao vµ du lÞch 
______________________________________ 

 

      Số: 18/KH- SVHTTDL 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
__________________________________________________________ 

 

         Hưng Yên, ngày  07 tháng 4 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng 
___________________ 

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 219-KH/TU ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Tỉnh 

ủy Hưng Yên về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể như sau: 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          1. Mục đích 

 - Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính 

trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức 

trong toàn tỉnh để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững 

đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 - Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp 

nhân dân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, 

tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành 

động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, 

vận hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-

2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XII của Đảng. 

 - Thông qua Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025 của Đảng để bồi đắp niềm tin 

của cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào 

sự lãnh đạo của Đảng, qua đó phát huy truyền thống cách mạng, thành tựu trong 

những năm đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng 

các cấp đề ra. 

 2. Yêu cầu 

 - Bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy 

đảng các cấp, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn 

khởi; biểu dương những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình sản xuất 

hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua yêu nước, cũng 

như những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng  để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. 

 - Bảo đảm chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, 

hình thức; coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, 

đảng viên và người lao động đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các 
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cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tích 

cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời 

hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan 

điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ 

ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các 

thế lực thù địch, phản động, những phàn tử bất mãn, cơ hội chính trị. 

          II.  NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

           1. Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 

năm lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các thời kỳ 

Đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát 

triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt 

Nam, nhất là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. 

 2. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các dự thảo 

văn kiện trình Đại hội Đảng bộ , Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của 

Đảng; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội. 

 3. Những thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế- xã hội, quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... của đất nước, của 

địa phương; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 

năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thực hiện Cương lĩnh 

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 

năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020; phương hướng, 

nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. 

 4. Hoạt động quan trọng, nổi bật và kết quả Đại hội Đảng bộcác cấp, Đại 

hội XIX Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng, những định hướng lớn về xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế-xã 

hội, tăng cường quốc phòng, an ninh; các chương trình, kế hoạch triển khai thực 

hiện nghị quyết Đại hội; những ưu điểm, hạn chế và bài học trong chỉ đạo và tổ 

chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại 

hội XIII của Đảng. 

 5. Tuyên truyền về các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và các sự kiện và các sự 

kiện trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước; những nhân tố mới, điển 

hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh 

tế- xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” . 

 6. Không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng các cấp, Đại hội bộ 

tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ  XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và 

nhân dân; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước và con người 

Việt Nam; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới 

đất nước và hội nhập quốc tế. 
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 7. Tuyên truyền việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, 

đảng viên; đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống 

phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các 

cấp, Đạ hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng. 

 III- THỜI GIAN THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN 

 Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội bộ tỉnh lần 

thứ XIX và Đại hội toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng được tiến hành vào quý 

I/2021, chia làm 4 đợt tuyên truyền, cụ thể: 

1. Đợt 1:  từ tháng 2 đến hết tháng 5/2020 

- Tuyên truyền lịch sử vẻ vang của Đảng: Vai trò lãnh đạo và sức chiến 

đấu của Đảng; những thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm trong công tác 

lãnh đạo của Đảng qua 90 năm, nhất là thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực; những khó khăn, thách thức và phương hướng, nhiệm vụ thời 

gian tới; những kết quả trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

- Nội dung và việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư Trung ương Đảng, của các ban đảng Trung ương, Tỉnh ủy, của cấp 

ủy đảng các cấp về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIX, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. 

- Tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các nhiệm kỳ Đại 

hội; thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị 5 năm 2015-2020 và 24 năm tái lập tỉnh; những bài học kinh 

nghiệm; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian 

tới. 

- Tuyên truyền về các nội dung cơ bản dự thảo văn kiện trình Đại hội 

Đảng bộ cấp huyện và tương đương, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các 

dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; việc tổ chức lấy ý kiến 

góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và người lao động vào các dự thảo văn 

kiện nêu trên. 

- Những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm 

sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. 

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp; việc tổ chức Đại hội 

điểm, những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm. Hoạt động và kết 

quả đại hội đảng bộ các cấp, nhất là kết quả bầu cử, các quyết định của đại hội 

về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực 

hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. 
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- Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của đất 

nước, địa phương trong năm 2020, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 

2- Đợt 2: Từ đầu tháng 6 dến hết tháng 8/2020 

- Kết quả đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng; tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp. 

- Tập trung tuyên truyền những thành tựu của tỉnh, của đất nước qua hơn 

30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XII; quá trình đổi mới tư duy của Đảng và những bài học kinh nghiệm, phương 

hướng vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh 

hội nhập quốc tế; 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 

và hơn 20 năm tái lập tỉnh. 

- Những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào thi đua 

lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị sự nghiệp tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với diễn biến tình hình phòng chống dịch bệnh 

Covid-19; triển lãm thành tựu kinh tế- xã hội, gắn biển công trình chào mừng 

Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội XIII của 

Đảng.  

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng 

chức năng khảo sát và dựng 10 pano tuyên truyền tại địa phương (nội dung, 

khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội trên pano phù hợp với tình hình của từng đơn 

vị); đồng thời chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở treo băng zôn, bảng điện tử 

tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; treo cờ Đảng, cờ 

Tổ quốc, cờ phướn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội XIII của Đảng.  

3- Đợt 3: Trong thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 

và Đại hội lần thứ XIII của Đảng(tháng 8 đến hết tháng 12/2020) 

- Tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động 

trong tỉnh về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng. 

- Những thành tích của các đảng bộ, chi bộ cơ sở chào mừng Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

- Phối hợp với Tiểu Ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lầ thứ XIX triển 

khai các phương án tổ chức Đại hội, như: Xây dựng ma két và tổ chức trang trí 

khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đề xuất và gắn biển công trình 

chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh… đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ được 
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phân công theo Kế hoạch 01-KH/THC ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Tiểu ban 

Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

4- Đợt 4: Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng 

- Thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại 

hội lần thứ XIII của Đảng. 

- Tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại 

hội lần thứ XIII của Đảng. 

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng. 

- Dư luận bạn bè quốc tế về thành công của Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng, của cán bộ, đảng viên và quần chúng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN     

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các phòng, ban và đơn vị thuộc 

Sở thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Phòng Quản lý Văn hóa: Tham mưu hướng dẫn Phòng Văn hóa và 

Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội 

tỉnh tổ chức truyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ chào mừng Đại 

hội Đảng các cấp và các ngày lễ đảm bảo đúng quy định; kịp thời tổng hợp các 

hoạt động của các đơn vị, phòng ban trực thuộc Sở báo cáo Lãnh đạo Sở.  

2. Văn phòng Sở:  

- Hướng dẫn các đơn vị, phòng, ban dự trù, sử dụng kinh phí phục vụ các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chào 

mừng các ngày lế lớn tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở.  

- Biên tập đăng tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở những thành tựu 

nổi bật về kinh tế xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; những nhiệm vụ, chỉ 

tiêu, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2020-2025; các hoạt động của 

ngành chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các ngày lễ lớn 

của đất nước, của tỉnh.  

3. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao: Phối hợp với Trung tâm Huấn 

luyện và thi đấu thể dục thể thao tham mưu tổ chức các giải thể thao quần chúng 

cấp tỉnh và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các giải TDTT chào 

mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và các ngày lễ 

lớn của đất nước, của tỉnh.  

4. Trung tâm Văn hoá tỉnh: 

 - Tổ chức, phối hợp tổ chức và hướng dẫn các tổ, đội văn nghệ, câu lạc 

bộ ở cơ sở tổ chức các hoạt động giao lưu, liên hoan, biểu diễn văn hóa, văn 

nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp và ngày lễ, 

ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh;  
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- Kịp thời chỉnh sửa, thay đổi nội dung các bảng, biển tuyên truyền cổ 

động tấm lớn trên địa bàn tỉnh gắn với mỗi dịp kỷ niệm và chào mừng Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; 

- Tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động trên địa bàn tỉnh về lịch sử Đảng 

bộ tỉnh Hưng Yên; chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thành tựu nổi bật 

trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; những nhiệm vụ, 

chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2020-2025; các 

phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội; tuyên truyền các ngày lễ, 

kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh.  

- Phối hợp với Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Thư 

viện tỉnh tổ chức triển lãm tài liệu, sách báo, hình ảnh ảnh giới thiệu thành tựu 

phát triển kinh tế - xã hội và trình diễn văn hóa phi vật thể chào mừng Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tại Bảo tàng tỉnh; đồng thời lựa chọn những hình ảnh 

tiêu biểu trưng bày tại sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh.  

- Tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng maket trang trí khánh tiết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và khu vực Quảng trường 

Nguyễn Văn Linh.  

5. Nhà hát chèo:  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương 

trình nghệ thuật biểu diễn chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX với các bài hát theo chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương, đất nước.  

- Chỉnh sửa, nâng cấp các vở diễn gắn với truyền thống lịch sử của tỉnh, 

phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 

biểu diễn phục vụ nhân dân địa phương, chú trọng các vùng xa trung tâm.  

6. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng: Lựa chọn và trình chiếu 

phim tài liệu có nội dung chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước; về 

truyền thống lịch sử văn hóa của tỉnh; về thành tựu nổi bật trong phát triển kinh 

tế xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp 

trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 trước khi chiếu phim 

phục vụ nhân dân tại Rạp chiếu bóng Phố Hiến và lưu động tại các địa phương 

trong tỉnh.  

7. Trung tâm Thông tin và xúc tiến Du lịch:  

- Phối hợp với Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thư viện tỉnh tổ chức 

triển lãm tài liệu, sách báo, hình ảnh giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã 

hội và trình diễn văn hóa phi vật thể chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX tại Bảo tàng tỉnh; đồng thời lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu trưng bày tại 

sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh.  

- Xây dựng phim giới thiệu về tiềm năng du lịch Hưng Yên; sửa chữa 

biển tuyên truyền, quáng bá du lịch của tỉnh; tuyên truyền quảng bá logo du lịch 

Hưng Yên; đề xuất in ấn ấn phẩm phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.  

8. Ban Quản lý di tích tỉnh: Phối hợp với Bảo tàng tỉnh, Trung tâm 

Thông tin và Xúc tiến du lịch cử cán bộ hướng dẫn các đại biểu thăm quan các 

di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; cung cấp các hình ảnh, tài liệu phục vụ in ấn 

phẩm phục vụ Đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.  
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9. Bảo tàng tỉnh:  

- Tổ chức các trung bày chuyên đề gắn với các ngày kỷ niệm lơn của đất 

nước, của tỉnh; đồng thời hướng dẫn các địa phương chỉnh trang, mở của nhà 

truyền thống, nhà lưu niệm danh nhân phục vụ nhân dân thăm quan; 

 - Chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Thông tin Xúc 

tiến Du lịch, Thư viện tỉnh tổ chức triển lãm tài liệu, sách báo, hình ảnh giới 

thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và trình diễn văn hóa phi vật thể chào 

mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tại Bảo tàng tỉnh; đồng thời lựa chọn 

những hình ảnh tiêu biểu trưng bày tại sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh.  

10. Thư viện tỉnh:  

- Đề xuất Lãnh đạo Sở xuất bản, tái bản một số đầu sách, ấn phẩm có giá 

trị làm quà tặng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.  

- Tổ chức trưng bày giới thiệu sách, báo; nói chuyện chuyên đề về Đảng, 

Bác Hồ, truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương Hưng Yên gắn với các 

ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; lựa chọn ấn phẩm về Đảng, 

Bác Hồ, quê hương Hưng Yên trưng bày tại sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh.  

- Phối hợp với Bảo tàng tỉnh Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Thông 

tin Xúc tiến Du lịch tỉnh tổ chức triển lãm tài liệu, sách báo, hình ảnh giới thiệu 

thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và trình diễn văn hóa phi vật thể chào mừng 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tại Bảo tàng tỉnh.  

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Chỉ đạo các phòng chức năng thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các nội 

dung, cụ thể: 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan; tổ chức giao 

lưu, liên hoan, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ gắn với chào 

mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần 

thứ XIII của Đảng. 

- Khảo sát vị trí xây dựng biển quảng cáo ngoài trời phục vụ tuyên truyền 

nhiệm vụ chính trị của địa phương và của tỉnh, trong đó gắn với nội dung đặc 

trưng tiêu biểu, qua đó để quảng bá hình ảnh của địa phương (đề nghị khẩn 

trương triển khai thực hiện đảm bảo tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội 

Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng). 
  

Căn cứ Kế hoạch, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

và yêu cầu các Phòng, Ban, đơn vị thuộc Sở khẩn trương triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; (để B/c) 

- UBND tỉnh;(để B/c) 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; (để B/c) 

- Giám đốc, các Phó giám đốc Sở; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng, Ban,  đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

- Lưu: VT.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Đoàn Văn Hòa 
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