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TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT   
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /KH-TTVHNT Lai Châu, ngày          tháng       năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch  

và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

 

 

Thực hiện Công văn số 1985/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 09/11/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

văn hóa, thể thao và du lịch dịp nghỉ Lễ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền và tổ chức các hoạt động cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết, chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội và các nghị 

quyết chuyên đề, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, giai đoạn 

2021 - 2025. Tích cực tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời 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 chính trị của địa 

phương, đơn vị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Công tác tuyên truyền phải được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tránh 

phô trương, hình thức; nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, đảm bảo an 

toàn, tiết kiệm, trang trọng, với tinh thần vui tươi, lành mạnh. 

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền rộng rãi nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động văn 

hoá văn nghệ tại các điểm đông dân cư, trục đường chính trên địa bàn bằng xe thông 

tin lưu động, băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, chiếu phim lưu động, tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ. 

2. Nội dung, thời gian, địa điểm 

 (Có Phụ biểu chi tiết kèm theo). 



2 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

- Chủ động tổng hợp, ban hành Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt 

động hoạt động Tết dương lịch và Tết Nguyên Quý mão năm 2023. Đôn đốc, tổng 

hợp, báo cáo kết quả hoạt động đảm bảo nội dung, tiến độ theo yêu cầu. 

 - Đảm bảo kinh phí, phương tiện, lái xe và một số nội dung khác có liên quan. 

2. Các phòng, đội trực thuộc 

Căn cứ kế hoạch này chủ động tổ chức các hoạt động đảm bảo đúng tiến độ, 

thời gian quy định. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung, thời gian, địa điểm tổ 

chức các hoạt động trên các phương tiện tuyên truyền, báo cáo kết quả hoạt động 

tuyên truyền về Trung tâm qua Phòng Hành chính - Tổng hợp để tổng hợp, báo cáo 

theo yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh về tuyên 

truyền, tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý mão năm 

2023. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, yêu cầu các Phòng, Đội trực thuộc 

Trung tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát 

sinh, vướng mắc, đề nghị phản ánh trực tiếp về Ban Giám đốc Trung tâm để kịp 

thời giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c); 

- Ban GĐ Trung tâm (chỉ đạo t/h); 

- Văn phòng Sở, Phòng Quản lý VH&GĐ (p/h);  

- Phòng VH&TT các huyện/TP (p/h);  

- Trung tâm VHTT&TT các huyện/TP (p/h);  

- Các Phòng, Đội trực thuộc (t/h);  

- Lưu: VT.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vương Vĩ Thọ 
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PHỤ BIỂU 

(Kèm theo Kế hoạch  số:         /KH-TTVHNT  ngày     tháng      năm 2022 của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh) 

 

STT Nội dung Thời gian Địa điểm Số lượng Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp 
Ghi 

chú 

A HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG TẾT DƯƠNG LỊCH 

I CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

1 Băng  zôn 

25/12/2022 
Đại lộ Lê Lợi; Đường 

Trần Hưng Đạo 

10 băng 

Đội Tuyên truyền 

Lưu động 

Phòng VH&TT;                

Trung tâm VHTT&TT 

thành phố Lai Châu 

 

2 Cờ Hồng kỳ 200 cờ 

3 Cờ đuôi nheo 60 cặp 

4 Cụm pa nô 03 cụm 

5 Tuyên truyền xe TTLĐ 31/12/2022 Thành phố Lai Châu 01 buổi 

II CÔNG TÁC CHIẾU PHIM LƯU ĐỘNG 

1 
Chiếu phim lưu động                

phục vụ cơ sở 

01/01/2023 - 

15/01/2023 
Các huyện, thành phố 60 buổi Đội Chiếu phim 

Phòng VH&TT  

thành phố và các 

huyện: Mường Tè, 

Phong Thổ, Sìn Hồ, 

Than Uyên. 

 

III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ 

1 
Phối hợp tổ chức Chương 

trình giao lưu VNQC 
22/12/2021 

Rạp Chiếu phim                           

tỉnh Lai Châu 
01 buổi Phòng Nghiệp vụ 

Phòng VH&TT;  

Trung tâm VHTT&TT 

thành phố Lai Châu 

Dự 

kiến 

2 
Biểu diễn nghệ thuật phục 

vụ cơ sở 
31/12/2022 Thành phố Lai Châu 01 buổi 

Phòng Nghệ thuật 

Biểu diễn  

Phòng VH&TT, 

Trung tâm VHTT&TT                      

thành phố Lai Châu 
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B TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 

I CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

1 Tuyên truyền cổ động trực quan 

1.1 Băng  zôn 
 

16/01/2023 

 

Đại lộ Lê Lợi;                      

Đường Trần Hưng Đạo,                       

khu tượng Đài 

18 băng 

Đội Tuyên truyền 

Lưu động 

Phòng VH&TT, 

Trung tâm VHTT&TT                      

thành phố Lai Châu 

 
1.2 Cờ Hồng kỳ 220 cờ 

1.3 Cờ đuôi nheo 110 cặp 

1.4 Cụm pa nô 03 cụm 

2 Tuyên truyền xe TTLĐ 20,21/01/2023 Thành phố Lai Châu 02 buổi 
Đội Tuyên truyền 

Lưu động 

 

Phòng VH&TT, 

Trung tâm VHTT&TT                      

thành phố Lai Châu 

 

3 Đưa tuyên truyền về cơ sở Tháng 01 Huyện Phong Thổ 12 buổi 

Phòng VH&TT, 

Trung tâm VHTT&TT                      

huyện Phong Thổ 

 

II CÔNG TÁC CHIẾU PHIM LƯU ĐỘNG 

1 
Chiếu phim lưu động                         

phục vụ cơ sở 

17/01/2023 - 

28/02/2023 
Các huyện, thành phố 59 buổi Đội Chiếu phim 

Phòng VH&TT; 

Trung tâm VHTT&TT 

Thành phố và các 

huyện Mường Tè, 

Phong Thổ, Sìn Hồ, 

Than Uyên. 

 

III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ 

1 

Biểu diễn Chương trình 

nghệ thuật Chào xuân Quý 

mão 2023 

21/01/2023 

(tức ngày 30  tết) 

Quảng trường                                

Nhân dân tỉnh 
01 buổi 

Phòng Nghệ thuật 

Biểu diễn 

Phòng VH&TT, 

Trung tâm VHTT&TT 

thành phố Lai Châu 

Dự 

kiến 

(Ghi chú: Căn cứ tình hình thực tế, quá trình thực hiện có thể sẽ được điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi theo yêu cầu của               
cơ quan có thẩm quyền. Trung tâm VHNT tỉnh sẽ có thông báo sau)./. 

––––––––– 
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