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Hải Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao
chào mừng đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V
Căn cứ Kế hoạch số 1729/KH-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Hải Dƣơng về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nƣớc tỉnh Hải Dƣơng lần thứ
V, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các
hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh nhƣ sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa
quan trọng của các phong trào thi đua yêu nƣớc đối với sự phát triển kinh tế - xã
hội và bảo vệ Tổ quốc ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực trong 5 năm qua. Biểu
dƣơng tôn vinh các tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gƣơng điển
hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn tỉnh.
- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu
nƣớc, ý chí tự lực, tự cƣờng, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân
tộc, ra sức thi đua yêu nƣớc tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dƣơng lần thứ XVII.
2. Yêu cầu
- Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng
Đại hội Thi đua yêu nƣớc tỉnh Hải Dƣơng lần thứ V cần đảm bảo đúng mục đích,
ý nghĩa với nhiều hình thức phong phú, sinh động góp phần tạo không khí phấn
khởi, tin tƣởng vào chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, pháp luật của nhà nƣớc
trong nhân dân.
- Căn cứ tình hình dịch bệnh cụ thể tại từng thời điểm để có các hình thức tổ
chức phù hợp, chất lƣợng, hiệu quả, tránh phô trƣơng, lãng phí.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
Nội dung tuyên truyền theo kế hoạch số 1729/KH-UBND ngày 25/5/2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nƣớc tỉnh
Hải Dƣơng lần thứ V (kế hoạch chi tiết được đăng trên Trang tin điện tử Sở
VHTTDL tỉnh Hải Dương, mục: Thông báo).
2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền cổ động trực quan: cụm pano cổ động tấm lớn, pano tấm nhỏ,
khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ.
- Xây dựng chƣơng trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội.
- Tổ chức triển lãm ảnh Bác Hồ với Hải Dƣơng và phong trào thi đua yêu
nƣớc giai đoạn 2015-2020.
- Tuyên truyền trên các tài liệu, sách, báo, tạp chí.
3. Thời gian: từ 15/7 đến hết tháng 8/2020.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các huyện, thị xã, thành phố
Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với các Trung tâm VHTT, VHTTTT
tham mƣu, đề xuất, xây dựng kế hoạch cụ thể và xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy,
UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể thao chào mừng Đại hội Thi đua yêu nƣớc tỉnh Hải Dƣơng lần thứ V. Trong đó
cần tập trung làm tốt các nội dung chính sau:
- Tổ chức treo cờ hồng kỳ, khẩu hiệu trên các tuyến phố chính của trung tâm
các huyện, thị xã, thành phố. Hƣớng dẫn các công sở, nhà dân vệ sinh đƣờng phố,
trang trí khẩu hiệu và treo cờ Tổ quốc (thời gian treo cờ trƣớc ngày khai mạc đại
hội 05 ngày đến khi kết thúc đại hội).
- Tổ chức tuyên truyền trên các bảng điện tử tấm lớn. Nội dung theo hƣớng
dẫn của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động giao lƣu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao,
vui chơi giải trí phục vụ nhân dân tại cơ sở.
- Chỉ đạo các xã, phƣờng, thị trấn, KDC hƣớng dẫn và tổ chức cho nhân dân
sử dụng hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở. Các hoạt động phù hợp với tình hình
thực tế tại địa phƣơng nhƣ: biểu diễn, giao lƣu văn nghệ, ngâm thơ, thi đấu các
môn TDTT…
- Tăng cƣờng công tác quản lý, giám sát, kiểm tra các hoạt động văn hóa và
dịch vụ văn hóa ở cơ sở; kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các panô, áp phích tuyên truyền
nội dung không còn phù hợp, các bảng quảng cáo thƣơng mại đã hết thời hạn
quảng cáo hoặc cũ nát gây mất mỹ quan đô thị…
- Tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và gửi
báo cáo về Sở VHTTDL sau khi kết thúc thời gian tuyên truyền.
2. Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh
- Thực hiện tuyên truyền chào mừng Đại hội thi đua yêu nƣớc trên bảng điện
tử tại Quảng trƣờng Độc Lập - Thành phố Hải Dƣơng; một số cụm pano tấm lớn,
băng rôn, khẩu hiệu tại một số đƣờng phố chính và các cửa ô của thành phố Hải
Dƣơng.
- Xây dựng, hƣớng dẫn và gửi nội dung tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu
nƣớc tỉnh Hải Dƣơng lần thứ V trên bảng điện tử tấm lớn cho Phòng VHTT, các
trung tâm: Văn hóa, Thể thao; Văn hóa, Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã,
thành phố để triển khai thực hiện.
- Hƣớng dẫn các trung tâm: Văn hóa, Thể thao; Văn hóa, Thông tin - Thể thao
các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, tuyên truyền
cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiện tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nƣớc tỉnh
Hải Dƣơng lần thứ V.
- Tổ chức các cuộc triển lãm, tuyên truyền lƣu động, biểu diễn nghệ thuật
phục vụ nhân dân tại các huyện, thị xã, thành phố trong dịp diễn ra Đại hội Thi đua
yêu nƣớc tỉnh Hải Dƣơng lần thứ V.
- Hƣớng dẫn và tổ chức các hoạt động giao lƣu văn hoá, văn nghệ, thể thao với
các loại hình nhƣ: thi đấu cờ tƣớng, biểu diễn thể dục dƣỡng sinh, khiêu vũ, đêm
thơ,... tại các câu lạc bộ trong thời gian tuyên truyền.
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- Tham mƣu xây dựng chƣơng trình nghệ thuật đắc sắc chào mừng đại hội, thời
lƣợng từ 25 đến 30 phút;
- Tổ chức Triển lãm ảnh: “Bác Hồ với Hải Dương và phong trào thi đua yêu
nước, giai đoạn 2015-2020” tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông.
3. Nhà hát Chèo
Công diễn vở chèo “Biên giới, mùa thu ấy” phục vụ nhân dân tại 12 huyện,
thị xã, thành phố trong tỉnh. Thời gian phù hợp với tình hình tuyên truyền thực tế
tại các địa phƣơng.
4. Thư viện tỉnh
- Biên soạn và phát hành thƣ mục phục vụ Đại hội Thi đua yêu nƣớc tỉnh Hải
Dƣơng lần thứ V theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức trƣng bày sách, báo, tƣ liệu giới thiệu
về thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nƣớc, đặc biệt là các tài liệu tuyên
truyền về các tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gƣơng điển hình
tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn tỉnh trong giai đoạn 2015-2020.
- Phối hợp với các Phòng Văn hóa - Thông tin hoặc Trung tâm Văn hóa –
Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố
(nơi có đủ điều kiện) để tổ chức luân chuyển sách, báo, tƣ liệu giới thiệu về thành
tựu kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nƣớc, các tài liệu tuyên truyền về các tập thể,
cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gƣơng điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu
biểu trong toàn tỉnh trong giai đoạn 2015-2020 xuống thƣ viện cơ sở, điểm bƣu
điện văn hóa xã.
5. Bảo tàng tỉnh
- Mở cửa Nhà trƣng bày gốm sứ dịp trƣớc, trong và sau Đại hội Thi đua yêu
nƣớc tỉnh Hải Dƣơng lần thứ V
- Hƣớng dẫn công tác nghiệp vụ tại các nhà trƣng bày, nhà truyền thống, nhà
tƣởng niệm nhằm tuyên truyền và phục vụ Đại hội Thi đua yêu nƣớc ở cơ sở.
6. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
- Tổ chức tuần phim tuyên truyền và chào mừng Đại hội Thi đua yêu nƣớc
tỉnh Hải Dƣơng lần thứ V.
- Xây dựng kế hoạch cho các đội chiếu bóng lƣu động phục vụ nhân dân tại
các huyện, thị xã, thành phố trong dịp đại hội thi đua yêu nƣớc ở cấp huyện.
7. Các Phòng Quản lý nhà nước thuộc Sở
7.1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
- Tham mƣu giúp lãnh đạo Sở hƣớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị tổ
chức thực hiện theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.
- Tích cực triển khai và phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc thuộc
các lĩnh vực chuyên môn đƣợc giao, đảm bảo giám sát tốt nội dung các hoạt động
văn hóa và dịch vụ văn hóa ở cơ sở (panô, áp phích tuyên truyền, các bảng quảng
cáo thƣơng mại, dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trƣờng…) nhằm ngăn chặn các biểu
hiện tiêu cực, không lành mạnh.
7.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Xây dựng tổng thể dự toán kinh phí thực hiện các nội dung phục vụ Đại hội
theo kế hoạch. Tổng hợp kinh phí, tham mƣu lãnh đạo Sở báo cáo cấp có thẩm
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quyền bố trí kinh phí tuyên truyền và các nội dung phục vụ đại hội đảm bảo tốt kế
hoạch đƣợc giao.
- Hƣớng dẫn các đơn vị thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
7.3. Các Phòng Quản lý nhà nước thuộc Sở
Căn cứ chức năng, nhiện vụ đƣợc giao tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch
và tổ chức thực hiện các nội dung chuyên môn góp phần phục vụ tuyên truyền và
tổ chức thành công Đại hội.
7.4. Văn phòng Sở
- Tham mƣu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị sau
từng đợt tuyên truyền để báo cáo Thƣờng trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ
VHTTDL.
- Treo cờ, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan và hƣớng dẫn các đơn vị sự nghiệp
thuộc Sở treo băng cờ, khẩu hiệu, pa nô ở trụ sở cơ quan.
Trên đây là kế hoạch hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng
Đại hội Thi đua yêu nƣớc tỉnh Hải Dƣơng lần thứ V. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông
tin và các Trung tâm: Văn hóa - Thể thao, Văn hóa, Thông tin - Thể thao các
huyện, thị xã, thành phố tích cực tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên và gửi
báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về Sở VHTTDL (qua Văn phòng
Sở) để Sở tổng hợp báo cáo Thƣờng trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ VHTTDL.
Các đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách các đơn vị và thủ trƣởng các đơn vị
có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung
trên theo nhiệm vụ đƣợc giao./.
Q. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- UBND các huyện, TX, TP (để phối hợp chỉ đạo);
- Các phòng QLNN và đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng và các Trung tâm: VHTT-TT, VH-TT
các huyện, TX, TP;
- Lƣu VT, QLVHGĐ.

(để báo cáo)

(đã ký)
(để th/hiện)

Nguyễn Minh Hùng

