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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
      Số:            /KH - SVHTTDL 

 
 

CÔNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

  Hưng Yên, ngày          tháng   02   năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021 

    

 Thực hiện Hướng dẫn số 06 - HD/BTGTU ngày 08/02/2021 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên xây dựng Kế hoạch như sau: 

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ các đơn vị, phòng ban tuyên 

truyền hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và tạo không khí 

vui tươi, phấn khởi nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ 

chính trị, đẩ mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ các cấp; thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc, 

của tỉnh; 

 Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng của dân 

tộc, quê hương; giáo dục tư tưởng, chính trị, lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn 

kết; bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập 

quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Yêu cầu 

 Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2021 có trọng tâm, trọng 

điểm, bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả đảm bảo lành mạnh, an toàn, tránh 

phô trương, hình thức, lãng phí phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của địa 

phương, đơn vị và có sức lan tỏa sâu rộng; 

 Chấp hành nghiêm các chỉ đạo, quy định về công tác phòng, chống dịch 

bệnh, có phương án, giải pháp kịp thời khi dịch bệnh xảy ra, nhất là dịch bệnh 

Covid - 19 tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, 

đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ 

 Chi ủy các đơn vị, phòng, ban chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, 

triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo, văn bản của 

Đảng, Tỉnh ủy, Đảng ủy liên quan đến công tác văn hóa, văn nghệ nhằm nâng 

cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về lĩnh vực văn 
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hóa, văn nghệ được nêu trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Lãnh đạo chú trọng chỉ đạo phát hiện, tôn vinh, nhân rộng và tăng cường 

tuyên truyền, quảng bá về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; 

biểu dương những gương điển hình nhân văn, người tốt, việc tốt, phát huy, thực 

hiện hiệu quả việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Đồng thời, chủ 

động và phối hợp với các cơ quan, đơn vị đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh, phản bác các nhận thức, luận điệu sai trái, phê phán các 

biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trái thuần phong mỹ 

tục, tạo dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam. 

2. Chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và 

văn hóa trong lễ hội 

 Bám sát các văn bản chỉ đạo, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, 

của Tỉnh ủy, Đảng ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức 

kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng và điều kiện cụ thể của đơn vị, địa 

phương để xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các 

chương trình biểu diễn nghệ thuật, các buổi chiếu phim, trưng bày, triển 

lãm,…phục vụ Nhân dân, đảm bảo chất lượng, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, 

lành mạnh, phù hợp tập quán, phong tục và thị hiếu của người dân, quan tâm đến 

đối tượng là người già, trẻ em và người khuyết tật, tàn tật và đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 51-KL/TW ngày 

22/7/2009 của Bộ Chính trị khóa X về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-

CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 

05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về việc “Tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Công văn số 

49/UBND-KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác 

quản lý lễ hội năm 2021 và các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn 

minh đô thị”. Tăng cường nhắc nhở cán bộ, đảng viên  và ngưới lao động thực 

hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về trách nhiệm nêu gương.  

Tăng cường phòng, chống, xử lý vi phạm về sản xuất, tuyên truyền các 

sản phẩm phản văn hóa, phi thẩm mỹ, gây ảnh hưởng, hủy hoại đạo đức, xã hội. 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn 

hóa, lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, 

việc kinh doanh các hoạt động, dịch vụ văn hóa, kinh doanh văn hóa phẩm, các 

chương trình biểu diễn nghệ thuật,…để xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi lợi 

dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội tín ngưỡng để kinh doanh trục lợi, 
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hoạt động mê tín dị đoan. Nghiên cứu tìm giải pháp và tham mưu khắc phục 

những hoạt động, hiện tượng biến tướng, phản cảm trong lễ hội ở địa phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng Sở 

 Cập nhật và đăng tải các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh 

về công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ lên trang web của 

Sở để các đơn vị, phòng, ban và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong ngành trên địa bàn tỉnh biết; 

  Phối hợp với Công đoàn cơ quan Sở và các đơn vị, phòng, ban của Sở tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân dịp ngày kỷ niệm các ngày lễ lớn; 

nhắc nhở đôn đốc cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nếp sống văn hóa 

văn minh nơi công sở và trong việc tham gia các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội.  

2. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu hướng dẫn 

các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ 

văn hóa theo quy định; quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thẩm định, 

duyệt nội dung các chương trình biểu diễn nghệ thuật, phim ảnh, ấn phẩm sách, 

báo,…về các nhân vật lịch sử, danh nhân, sự kiện để tuyên truyền, phục vụ các 

ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn;  

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố rà soát thực trạng, lập báo cáo thống kê, 

đánh giá tình hình và đề xuất các hoạt động tuyên truyền cổ động, tổ chức hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, chương trình biểu diễn nghệ thuật và quản lý các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh. 

Tổng hợp báo cáo kết quả công tác văn hóa, văn nghệ theo định kỳ gửi 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.   

3. Thanh tra Sở: Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm những sai phạm trái quy định trong công tác tổ 

chức biểu diễn, hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhất là công tác quản lý, tổ chức lễ 

hội tạo môi trường văn hoá vui tươi, lành mạnh. 

4. Trung tâm Văn hoá tỉnh: Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ và phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức các chương 

trình nghệ thuật quần chúng, giao lưu văn nghệ, tuyên truyền, cổ động gắn với 

các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.  

5. Nhà hát chèo: Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình biểu diễn 

nghệ thuật; phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thị 

xã, thành phố tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân địa phương, chú trọng các các 

chương trình, vở diễn có nội dung giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hiến 

của Hưng Yên. 
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6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch các huyện, thị xã và thành phố 

Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình văn hóa, văn nghệ năm 2021, 

phối hợp với phòng liên quan, đơn vị ở địa phương tổ chức thực hiện tạo không 

khí sôi nổi, hào hứng, thiết thực, lành mạnh, đúng quy định và đảm bảo phòng, 

chống dịch bệnh. 

 Phối hợp với Quản lý Văn hóa và Gia đình, Thanh tra Sở và các phòng 

chức năng của huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, quản lý 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn; …  

Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm 

túc. Báo cáo kết quả chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, thực hiện công tác văn hóa, 

văn nghệ hàng quý (trước ngày 15 tháng cuối của quý) về Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình) bản giấy và  bản 

mềm về địa chỉ: ttnga1975@gmail.com để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;               

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã; 

- Trung tâm VH,TT&DL các huyện, thị xã; 

- Lưu: VT, QLVH
Ng

.  

 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

  
 

Đào Mạnh Huân[ 
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