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BÁO CÁO NHANH (Ngày 30 Tết) 

Tình hình tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 169/UBND-TH ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức, phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo nhanh công tác tổ chức các 

hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023) trên 

địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động 

- Toàn ngành đã tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 

18/11/2022 của Ban Bí Thư về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Công văn số 

1166-CV/TU ngày 25/11/2022 của Tỉnh ủy Lai Châu về tổ chức Tết Quý Mão 

năm 2023; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; những thành tựu nổi bật của đất nước, địa phương trong năm 2022, những 

gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, đặc biệt việc đẩy mạnh học tập và 

làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ca ngợi Đảng, Bác 

Hồ, quê hương, đất nước... nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển 

khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, 

Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo đảm an toàn thực phẩm cho 

nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm theo pháp luật, quản lý an toàn thực phẩm tại nơi diễn ra Lễ 

hội; quản lý thực phẩm theo đặc thù địa phương; kịp thời công khai các trường 

hợp vi phạm quy định ATTP, phổ biến các cơ sở, cá nhân, các địa chỉ sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng. Tuyên truyền phổ biến các quy 

định về ATTP, kiến thức về ATTP; huy động toàn xã hội tham gia phòng ngừa, 

đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; phòng 

ngừa ngộ độc thực phẩm thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP trong 

dịp trước, trong và sau Tết, cũng như mùa Lễ hội Xuân 2023. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ 

hiệu lệnh và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tuyên truyền về 

công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

và Lễ hội xuân 2023. Tuyên truyền các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, chăm 

lo, giúp đỡ cho người nghèo; các hoạt động thăm hỏi, chúc tết của các cấp, các 

ngành, đơn vị, doanh nghiệp… đối với các gia đình chính sách, người có công và 

các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.  
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 - Tuyên truyền rộng rãi nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt 

động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023 tại các điểm đông dân cư, trục đường chính trên địa bàn toàn tỉnh. Đẩy 

mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước và Lai 

Châu, những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa đặc sắc các 

dân tộc, thế mạnh, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh Lai Châu... bằng 

nhiều hình thức khác nhau: Xe thông tin lưu động, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, 

áp phích, chiếu phim lưu động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ..., trong đó đã 

quan tâm, chú trọng đến hình thức, nội dung, phương pháp, đối tượng và địa bàn 

tuyên truyền đảm bảo có được những kết quả thiết thực, hiệu quả.  

Kết quả: 

+ Đưa tuyên truyền về cơ sở: 03 buổi. 

+ Căng treo 325 băng zôn tại các tuyến đường trên địa bàn các huyện/thành 

phố và trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành. 

+ Cắm gần 18.853 cờ các loại và 08 điểm cờ hoa vòng tròn inox; phát động 

treo cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. 

+ Xây dựng 27 cụm pano, bảng biển và hoa, tại các điểm tập trung đông dân 

cư trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt 03 cụm pa nô lớn Chào mừng năm mới 2023 tại 

Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu. 

+ Tổ chức 75 lượt tuyên truyền xe thông tin. 

+ Chủ trì, phối hợp thực hiện việc trang trí cờ, hoa, sân khấu, khánh tiết tại 

khu vực Quảng trường Nhân dân tỉnh phục vụ chương trình nghệ thuật chào đón 

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

+ Các huyện/thành phố: Tiếp tục trang trí cờ, sân khấu, khánh tiết, chợ hoa 

tại trung tâm thị trấn, các khu tập trung đông dân cư, phố đi bộ, bờ hồ... phục vụ 

chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. 

2. Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao  

- Tập luyện các chương trình nghệ thuật Chào Xuân Quý Mão 2023 vào đêm 

Giao thừa. 

- Các huyện/thành phố: Tiếp tục chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tổ chức các 

chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào đón năm mới 2023. 

3. Hoạt động thư viện, bảo tàng tỉnh 

- Tiếp tục tổ chức trực giới thiệu sách báo, tiếp đón bạn đọc, khách thăm 

quan đến thư viện, bảo tàng tỉnh. 

4. Hoạt động Du lịch  

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn 

đảm bảo cơ sở vật chất; đón khách tại các điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh: tham 

quan, du lịch, đặc biệt lượng khách thăm thân trong dịp tết Nguyên đán 2023... 



3 

- Ước tổng lượt khách du lịch trong ngày đạt: 2.679 lượt  

- Tổng doanh thu ước đạt: 1,593 tỷ đồng.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh được các cấp, 

ngành quan tâm phối hợp triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được tổ chức 

sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, hình thức và nội dung tuyên truyền phong phú, đưa 

tuyên truyền gắn sát tại cơ sở. 

 - Công tác chuẩn bị tổ chức các văn hóa, văn nghệ được tập trung thực hiện 

nhằm đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế địa phương. 

- Vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an toàn 

giao thông tại các điểm du lịch được đảm bảo, không xảy ra vụ việc nào phức tạp. 

(Tính đến thời điểm tổng hợp, chưa có xảy ra hiện tượng tiêu cực, phức tạp 

liên quan các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch) 

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ TRONG DỊP TẾT 

NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường hiệu quả 

quản lý, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tạo được không khí phấn khởi đón mừng năm 

mới cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phù 

hợp tình hình thực tế địa phương. 

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý nhà nước về lĩnh vực văn 

hóa, gia đình, thể thao và du lịch; đặc biệt kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội và các hoạt động kinh doanh lĩnh vực 

chuyên ngành. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp nhanh tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và 

du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (ngày 30 Tết) của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu./.  

Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (B/c);  

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (B/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thanh tra Bộ VHTTDL; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trường Chính trị tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng VH&TT các huyện, tthành phố; 

- Trung tâm VHTT&TT các huyện, tthành phố; 

- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
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