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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi xe Tuyên truyền lưu động chào mừng 190 năm thành lập 

tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên 

 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH - BTCKN ngày 05/7/2021 của Ban Tổ chức 

kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập 

tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 24/KH-BTGTU ngày 13/8/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1830 - 2021), 80 

năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941 - 7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên 

(01/01/1997 - 01/01/2022), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch 

tổ chức Hội thi xe Tuyên truyền lưu độngchào mừngcác sự kiện trên (sau đây 

gọi tắt là Hội thi) với nội dung như sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thông qua Hội thi nhằm góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền 

phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, thiết thực chào mừng 

kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái 

lập tỉnh Hưng Yên; tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh 

về những chặng đường vẻ vang của lớp lớp các thế hệ cha, anh trong quá trình 

xây dựng và phát triển tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh. 

Hội thi là dịp để các đội Tuyên truyền lưu động giao lưu, học hỏi, chia sẻ 

kinh nghiệm những phương pháp tuyên truyền có hiệu quả cao, phù hợp với tình 

hình cụ thể từng địa phương,góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. 

 2. Yêu cầu 

Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức tổ chức; đảm 

bảo bảo thiết thực, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch Covid - 19. 

Các đơn vị tham gia Hội thi phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định và 

yêu cầu của Ban Tổ chức;trang trí xe đảm bảo an toàn khi vận hành, chất 

lượnghình ảnh sắc nét, thẩm mỹ cao, mang đậm nét văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của đất và người Hưng Yên.  

II. NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ HỘI THI  

1. Tên hội thi 

 Hội thi xe Tuyên truyền lưu động chào mừng 190 năm thành lập tỉnh, 80 

năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. 
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         2. Đối tượng 

- Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hưng Yên. Mỗi huyện, thị xã, 

thành phố 01 xe ô tô tuyên truyền lưu động có thiết kế, trang trí cổ động đẹp, ấn 

tượng, phù hợp với chủ đề kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập 

Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên;  

 Yêu cầu xe ô tô phải đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông theo 

quy định. 

 - Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh: Bố trí 01 xe chuyên dụng tuyên truyền 

hiện có của đơn vị, trang trí theo quy định để tham gia dẫn đường đoàn xe diễu 

hành (không chấm điểm). 

3. Nội dung 

Tuyên truyền, quảng bá nhữngthành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa - xã 

hội tiêu biểu của địa phương và của tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ, chú trọng 

những thành tựu đạt được trong thời kỳ đổi mới đất nước. 

4. Hình thức 

a) Trang trí xe tuyên truyền lưu động: Xe tuyên truyền lưu động của các 

đoàn được trang trí trên xe tải loại trọng tải từ 1,25 tấn đến 1,4 tấn(xe nguyên 

bản theo thiết kế của nhà sản xuất, không cơi nới). Xe được trang trí đầy đủ các 

nội dung: Tên đơn vị tham gia Hội thi, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tranh ảnh, hoa, 

biểu tượng, khẩu hiệu,...Trang bị loa máy phát thanh, phát bài tuyên truyền phù 

hợp với chủ đề Hội thi, các bài hát về quê hương Hưng Yên...Đảm bảo các điều 

kiện: An toàn, tiện lợi, cơ động, thẩm mỹ và hiệu quả tuyên truyền cao. 

 Xe phải được trang trí mặt trước, mặt sau và hai bên thành xe. 

 b) Diễu hành: Các xe tham gia Hội thi tập kết đúng thời gian quy định, đi  

diễu hành theo sơ đồ qua các tuyến chính của thành phố Hưng Yên và các địa 

bàn lân cận (theo sơ đồ của Ban Tổ chức Hội thi) 

5. Thời gian, địa điểm  

a) Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 15/12/2021(Có thông báo sau).  

b) Địa điểm: Tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên. 

6. Đăng ký tham gia Hội thi 

 Đề nghị các huyện, thị xã,thành phố đăng ký tham gia bằng văn bản (theo 

mẫu gửi kèm) gửi về: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, số 01 đường Bạch 

Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và gửi qua 

email: nhacsiquangtrung@gmail.com trước ngày 20/11/2021. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia; xét giải Xuất sắc, 

A, B và giải nhánh (nếu có) kèm giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các xe 

tuyên truyền đạt giải. 

mailto:nhacsiquangtrung@gmail.com
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IV. KINH PHÍ 

1. Các đơn vị tham gia tự lo kinh phí trong suốt quá trình tham gia Hội thi  

bao gồm: Trang trí xe, viết và thu âm bài tuyên truyền, ăn, nghỉ, đi lại và các nội 

dung khác có liên quan tới tham gia Hội thi. 

2. Ban Tổ chức lo kinh phí tổ chức Hội thi, giải thưởng, Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo và các điều kiện khác phục vụ Hội thi. Nguồn kinh phí trích từ 

nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2021 được giao cho Trung tâm Văn hóa - Điện 

ảnh tỉnh (Nguồn kinh phí không tự chủ). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 Giao Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

Sở và các phòng, đơn vị liên quan tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng kế 

hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ phục vụ Liên 

hoan; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụcơ sở và chuẩn bị các điều kiện để tổ 

chức Hội thi. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Văn hóa và 

Truyền thanh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các phòng, ban 

chuyên môn liên quan đăng ký và tham gia Hội thi theo nội dung Kế hoạch này. 

Đề nghị UBND thành phố Hưng Yên chỉ đạo Công an thành phố cử cán 

bộ tham gia Ban Tổ chức Hội thi và phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh 

trật tự, xây dựng lộ trình và dẫn đường cho đoàn xe diễu hành; chỉ đạo Trung 

tâm Y tế thành phố cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức Hội thi và cử cán bộ 

chuyên môn đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho lực lượng tham gia Hội thi. 

3.Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Văn hóa và 

Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo lãnh đạo UBND 

huyện, thị xã, thành phố, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung và tham gia 

Hội thi đảm bảo an toàn và chất lượng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các 

huyện, thị xã,thành phốbáo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua cơ quan 

thường trực của Ban Tổ chức: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, đ/c Trần Thị 

Huế, Giám đốc, điện thoại: 0913810898; đ/c Nguyễn Thành Trung, Phó Giám 

đốc, điện thoại: 0913552664) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo);  

- Lãnh đạo Sở VHTTDL;  

- UBND các huyện, TX, TP (phối hợp chỉ đạo);  

- Phòng VHTT, TTVHTTDL,Trung tâm VH và 

Truyền thanh các huyện, TX, TP; 

- Công an, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên;  

-  Phòng QLVH&GĐ; 

- Văn phòng Sở VHTTDL; 

- Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Mạnh Huân 
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- Lưu: VT, TTVHĐA.  

 

ĐƠN VỊ:……………………………….....                                             

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA 

Hội thi xe Tuyên truyền lưu độngchào mừng 190 năm thành lập tỉnh, 

 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên 

Căn cứ Kế hoạch số..../KH-SVHTTDL ngày 02/11/2021 củaSở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về tổ chức Hội thi xe Tuyên truyền lưu động chào mừng kỷ 

niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập 

tỉnh Hưng Yên;  

Đơn vị ................ đăng ký tham gia Hội thinhư sau: 

 

Chủng loại xe Trọng tải Số lượng Số người tham 

gia trên xe 

diễu hành 

Họ tên, số 

ĐT Trưởng 

đoàn 

Xe tải  01 xe   

     

     

 

 ………..ngày……….tháng……. năm 2021 

THỦ TRƯỞNG 
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