
 

 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

   Số:        /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo  

đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, 

lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

       Hưng Yên, ngày       tháng  01  năm 2022 

 

 
 

 
 

                          Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 
 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 07/01/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 và Công văn số 

58/BVHTTDL-VHCS ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tăng cường tuyên truyền, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng tự hào về 

truyền thống của quê hương đất nước, về Đảng, Bác Hồ, những thành tựu đổi 

mới và phát triển của đất nước, của tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân; Quyết tâm 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX 

Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiếp 

tục phát huy khí thế, tinh thần Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành 

lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên 

truyền cổ động trực quan trên pano, áp phích, băng rôn… mừng Đảng, mừng 

Xuân Nhâm Dần 2022, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid - 

19 tại địa phương tạo điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. 

- Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội, thực hiện nghiêm công tác quản 

lý và tổ chức lễ hội tại địa phương, thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động 

lễ hội; trong việc cưới, việc tang, tảo mộ, mừng thọ; tổ chức ngày lễ, ngày kỷ 

niệm đảm bảo các quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid - 

19; Không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nhân Dần tại địa phương và thực 

hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, vật liệu nổ. 

- Xây dựng phương án phòng, chống cháy, nổ tại các di tích, bảng quảng 

cáo điện tử, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch; đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn xã hội; vệ sinh môi trường; bảo đảm tuyệt đối an toàn các 

mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội; treo cờ, 

pano, áp phích, khẩu hiệu, băng-rôn mừng Đảng, mừng Xuân tại các khu vực 

trung tâm huyện, thị xã, thành phố; trên các tuyến đường quốc lộ, khu vực cửa 

ngõ của địa phương tạo không khí vui tươi, phấn khởi để nhân dân vui Xuân, 

đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm trong trạng thái bình thường mới.  
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 - Tăng cường phối hợp với các cấp, ngành liên quan tuyên truyền, hướng 

dẫn, rà soát, thanh, kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn 

hóa công cộng theo quy định của pháp luật, nhất là hoạt động quảng cáo, biểu 

diễn, karaoke, vũ trường; các hoạt động thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo Kết luận của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid - 19 theo Thông báo số 464/TB-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở: 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nguồn kinh phí của đơn vị xây dựng kế 

hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng 

Xuân Nhâm Dần 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp 

với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc gắn với việc 

thực hiện nghiêm việc phòng, chống Covid - 19. 

- Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh chủ động rà 

soát, tham mưu, hướng dẫn tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao; hoạt động tại  

bảo tàng, di tích, thư viện, rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn nghệ thuật theo 

hướng dẫn tại văn bản số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid - 19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. 

- Giao Thanh tra Sở: Phối hợp với phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công 

an tỉnh; Phòng Văn hóa & Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tổ 

chức các đợt kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi 

phạm trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán; Phối hợp kiểm tra công tác bảo vệ, quản lý các di 

vật, cổ vật tại các di tích trên địa bàn tỉnh. 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

nghiêm túc triển khai và báo cáo việc tổ chức thực hiện về Sở Văn hóa Thể thao 

và Du lịch tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Công an tỉnh; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: QLVHGĐ, VT. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

Đào Mạnh Huân 
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