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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao  

chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  

mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao 

chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mừng Đảng, 

mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh các 

phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần thực 

hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội năm 2021, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hướng tới Kỷ niệm 91 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); tạo 

không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;  

- Thông qua tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục 

thể thao nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp vào những ngày đầu năm mới trong Nhân 

dân chào mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. 

2. Yêu cầu: 

- Các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phải bảo 

đảm yêu cầu về chất lượng, nội dung, giá trị nghệ thuật; thiết thực, an toàn, hiệu 

quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ, 

bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy,.... 

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, địa phương liên 

quan đến việc triển khai xây dựng và tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa 

nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng năm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho 

Nhân dân và du khách được xem biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động khác. 

- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình 

hình mới. 

 II. NỘI DUNG, THỜI GIAN: 

1. Nội dung: 

- Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu 2021; 

- Trưng bày triển lãm, giới thiệu những hình ảnh về Đảng, Bác Hồ, thành 

tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Trung, ương, của tỉnh; 



- Chiếu phim lưu động, biểu diễn văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân 

trong và ngoài tỉnh du xuân 

- Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao,... 

2. Thời gian: Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 31/3/2021 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Phòng Quản lý TDTT: 

 Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTTT tỉnh tham 

mưu tổ chức giải Bóng chuyền hơi nam, nữ các Câu lạc bộ tỉnh Hưng Yên năm 

2021. 

 2. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTTT tỉnh: 

Hướng dẫn, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức các hoạt động thể dục thể thao mừng Đảng mừng Xuân Tân 

Sửu 2021. 

 3. Trung tâm Văn hóa tỉnh: 

- Trưng bày, giới thiệu những hình ảnh về Đảng, Bác Hồ, thành tựu phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2019 - 2020; 

- Phối hợp với Bảo tàng tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức trưng bày, 

giới thiệu tranh cổ động tuyên truyền Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, trưng bày ảnh về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 

tỉnh năm 2020; 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (biển tấm lớn, 

dàn tranh, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu…) trên địa bàn thành phố và một 

số huyện, thị xã; 

- In, sao đĩa tranh cổ động tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng gửi các 

huyện, thị xã, thành phố; 

- Tổ chức xe tuyên truyền lưu động trên địa bàn toàn tỉnh; 

- Tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng với chủ đề chào 

mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng 91 

năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; 

- Trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể (Ca trù, Trống quân, Hát Văn…); 

 4. Bảo tàng tỉnh: 

 - Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên qua tổ chức trưng bày 02 chuyên đề: 

“Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ Đại hội” và “Đảng Cộng sản Việt Nam - 

Từ Đại hội đến Đại hội”, trưng bày sách, báo, tranh ảnh chào mừng Đại hội toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; 

 - Hướng dẫn, phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, 

thành phố và chính quyền các địa phương nơi có Nhà truyền thống, nhà Lưu 

niệm, Tưởng niệm danh nhân chỉnh trang khuôn viên, trực mở cửa phục vụ nhân 

dân thăm quan, học tập, nghiên cứu; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền 

thống tại các nhà truyền thống, nhà tưởng niệm, lưu niệm danh nhân nằm trên 

địa bàn địa phương quản lý. 



5. Thư viện tỉnh: 

- Triển lãm Sách - Báo mừng Đảng, mừng  XuânTân Sửu 2021; chào 

mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Bảo tàng tỉnh; 

- Tuyên truyền, giới thiệu sách chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng 

(3/2/1930-3/2/2021). 

6. Nhà hát Chèo: Biểu diễn chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Bảo tàng tỉnh và mừng Đảng, 

mừng xuân Tân Sửu năm 2021 tại Trung tâm huyện Khoái Châu và Quảng 

Trường Nguyễn Văn Linh. 

7. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng: 

Chiếu phim lưu động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại 

hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 

tại các huyện, thị xã, thành phố; 

 Chiếu phim tại rạp để phục vụ khán giả và nhân dân du xuân, xem phim 

và giao lưu văn hóa trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. 

 8. Ban Quản lý Di tích tỉnh: Tổ chức hoạt động triển lãm thư pháp và 

cho chữ đầu xuân tại Lễ hội Phù Ủng - huyện Ân Thi; hướng dẫn các địa 

phương mở cửa các di tích đón khách thăm viếng. 

9. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch: Tổ chức quang bá xúc tiến du 

lịch tại các di tích, điểm du lịch của tỉnh nhân dịp xuân Tân Sửu. 

10. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch các huyện, thị xã, thành phố: Chủ động tổ chức và hướng dẫn các địa 

phương, cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù 

hợp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mừng Đảng, 

mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 

 10. Văn phòng Sở: 

- Giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện Kế 

hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; 

- Đăng tải các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trên cổng 

thông tin điện tử của Sở. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục 

thể thao chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mừng 

Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh 

Covid-19, các đơn vị sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp. 

 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng VH&TT, Trung tâm VH,TT&DL các 

huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 

 

 

Đào Mạnh Huân 
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