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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền quý I, năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quyết định số 

359/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12/2022 về việc giao thu chi ngân sách địa phương 

năm 2023; Quyết định số 395/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2022 về việc giao chỉ tiêu  

kế hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023. 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền quý I, năm 2023. 

Cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước tới cán bộ, chiến sĩ Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tuyên truyền kỉ niệm các 

sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh trong quý I, năm 2023. 

Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. 

2. Yêu cầu 

Công tác tuyên truyền được tổ chức sâu rộng, kịp thời, thiết thực và 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. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Nội dung  

- Tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa 

phương và những kết quả nổi bật của các cấp, các ngành trong xây dựng Đảng và 

hệ thống chính trị, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

– an ninh của tỉnh trong quý I; Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương 

“người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các 

ngành, các địa phương, đơn vị; tuyên truyền các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo 

của cấp có thẩm quyền. 

- Tuyên truyền kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ 

chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng 

Việt Nam; Tuyên truyền kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng 

của đất nước. 
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2. Hình thức tuyên truyền  

- Tuyên truyền cổ động trực quan: Băng cờ; khẩu hiệu; cờ các loại; cụm pa nô 

lớn; tranh cổ động tấm nhỏ, áp phích... 

- Tuyên truyền bằng xe thông tin và đưa tuyên truyền về cơ sở (tuyên truyền bằng 

chương trình văn nghệ tổng hợp; tuyên truyền miệng; một số hình thức khác). 

3. Thời gian, địa điểm thực hiện 

3.1. Tuyên truyền cổ động trực quan 

- Thực hiện căng treo băng, cờ. 

+ Số lượng băng zôn: 25 băng 

+ Cờ hồng kỳ: 220 cái; Cờ đuôi nheo: 102 cặp. 

+ Thời gian, địa điểm thực hiện: Từ ngày tháng 01/2023 đến hết 30/3/2023, tại 

các tuyến đường do Trung tâm đảm nhiệm. 

- Sáng tác mẫu tranh mới 

+ Số lượng: 10 mẫu. 

+ Chủ đề: Chào năm mới 2023 và cổ động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 

trị năm 2023; Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai 

Châu lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giữ gìn bản sắc văn hóa  

3.2. Tuyên truyền bằng xe thông tin 

+ Số buổi tuyên truyền: 06 buổi. 

+ Thời gian, địa điểm thực hiện: Dự kiến dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên 

đán và một số ngày lễ lớn diễn ra trong quý, trên địa bàn thành phố Lai Châu.  

3.3. Tuyên truyền chương trình văn nghệ tổng hợp 

- Xây dựng và luyên tập chương trình mới đưa tuyên truyền về cơ sở với chủ 

đề: “Đảng đã cho ta cả mùa xuân”. 

- Thời gian, địa điểm luyện tập: Dự kiến từ ngày 06/02/2023, tại Rạp chiếu phim. 

- Thời gian, địa điểm thực hiện tại cơ sở: Dự kiến từ ngày 13/02/2023 tại các 

xã huyện Mường Tè, Sìn Hồ (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thực hiện theo sự 

thống nhất của các huyện). 

III. KINH PHÍ 

Từ nguồn ngân sách của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh năm 2023. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đội Tuyên truyền Lưu động  

- Chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

Phối hợp với bộ phận kế toán Phòng Hành chính -Tổng hợp xây dựng dự toán kinh 

phí và thực hiện thanh quyết toán các nội dung theo quy định.  
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- Xây dựng Kế hoạch, đề cương biên tập nội dung để trình duyệt và tổ chức 

thực hiện đúng thời gian quy định. 

- Xây dựng chương trình văn nghệ tổng hợp; tổ chức luyện tập, báo cáo 

chương trình; chuẩn bị trang thiết bị, con người thực hiện tuyên truyền tại cơ sở. 

- Thực hiện sáng tác các mẫu tranh mới phục vụ tuyên truyền cổ động trực 

quan, phục vụ nhiệm vụ chính trị năm 2023. 

2. Phòng hành chính - Tổng hợp 

- Chủ động tham mưu với Ban Giám đốc trong việc đảm bảo kinh phí, phương 

tiện, con người nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch. 

- Phối hợp, hướng dẫn Đội Tuyên truyền lưu động thực hiện việc thanh 

quyết toán các nội dung, nhiệm vụ đảm bảo theo quy định. 

- Thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc Trung tâm. 

3. Các Phòng, Đội thuộc Trung tâm: Phối hợp, hỗ trợ Đội TTLĐ trong việc 

thực hiện các nội dung liên quan khi có đề nghị. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu 

cầu của  Ban Giám đốc Trung tâm. 

4. Đề nghị Phòng Quản lý VH&GĐ, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

có liên quan: Hướng dẫn, phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

trong việc thực hiện các nội dung liên quan khi có đề xuất. 

5. Đề nghị  Phòng VH&TT, Trung tâm VH,TT&TT các huyện/TP 

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Báo cáo lãnh đạo UBND huyện, các cơ 

quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn huyện, thành phố. 

- Trung tâm VHTT&TT: Tham gia phối hợp, lồng ghép thực hiện chương 

trình tuyên truyền theo chỉ tiêu kế hoạch được giao (nếu có). 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền quý I, năm 2023 của 

Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh. Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu các Phòng, 

Đội và cá nhân có liên quan thuộc Trung tâm nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, phản ánh trực tiếp về Ban Giám 

đốc Trung tâm để kịp thời giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Sở VHTT&DL (b/c); 

- Ban Giám đốc Trung tâm (chỉ đạo t/h); 

- VP Sở, phòng Quản lý VH&GĐ (p/h); 

- Phòng VH&TT các huyện/TP có liên quan (p/h); 

- Trung tâm VH,TT&TT các huyện/TP có liên quan (p/h); 

- Các Phòng, Đội thuộc Trung tâm (t/h); 

- Lưu: VT, ĐTTLĐ.                                                                                                   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

               Vương Vĩ Thọ 
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