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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động trọng tâm tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông  

tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  

và mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu - 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 28/12/2020 của Tỉnh ủy Hải 

Dương về tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 

tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu - 2021;  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng tâm 

tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông tuyên truyền chào mừng Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu - 

2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Những hoạt động tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng và mừng Đảng, 

mừng Xuân Tân Sửu - 2021 nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà 

nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 

đặc biệt trong giai đoạn đổi mới. Từ đó tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng 

và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để đưa Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng vào cuộc sống. 

- Giới thiệu những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội năm 

2020 của tỉnh, của đất nước; tạo thêm khí thế phấn khởi, tin tưởng của nhân dân 

vào công cuộc đổi mới đất nước, sự lãnh đạo của Đảng; phát huy cao nhất khả 

năng của nhân dân tham gia sáng tạo văn hoá, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, góp 

phần bảo tồn bản sắc dân tộc; góp phần phát huy khí thế thi đua thực hiện thắng 

lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII… 

2. Yêu cầu  

- Quy mô của các hoạt động phải có sự tham gia, phối hợp của các sở, 

ban, ngành, đoàn thể và một số doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh. 

- Nội dung các hoạt động tuyên truyền, trưng bày nghệ thuật phải có tính 

khái quát cao, phản ánh được những sự kiện quan trọng, những thành tựu nổi bật 

về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.  

- Thiết kế và trang trí tổng thể khu vực trưng bày nghệ thuật với chủ đề: 

"Xứ Đông - Hải Dương Hội tụ tỏa sáng" cần đảm bảo tính mở, liên hoàn ấn 

tượng và có tính mỹ thuật cao. Hình thức trưng bày cần có điểm nhấn, khoa học, 

kết nối thành tổng thể mang đặc trưng của tỉnh Hải Dương. 

- Kinh phí thực hiện cần được sử dụng tiết kiệm và hiệu quả 
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- Các hoạt động phải phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 cụ thể tại từng thời điểm. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Thời gian  

 Từ ngày 01/01/2021 - 21/02/2021 

2. Địa điểm 

 Khu vực Trung tâm Văn hóa Xứ Đông - thành phố Hải Dương. 

3. Tiến độ thực hiện 

a) Giai đoạn 1: từ ngày 01/01/2021-10/01/2021 

Khảo sát vị trí, xây dựng đề cương, thiết kế makét trang trí tổng thể, kịch 

bản chương trình nghệ thuật… báo cáo lãnh đạo tỉnh phê duyệt. 

b) Giai đoạn 2: từ 10/01/2021 - 30/01/2021 

- Xây dựng kịch bản, tổ chức tập luyện, chuẩn bị cơ sở vật chất, đạo cụ, 

trang phục…2 chương trình nghệ thuật và sơ duyệt, tổng duyệt chương trình. 

- Triển khai thi công khu trưng bày nghệ thuật với chủ đề: "Xứ Đông - 

Hải Dương Hội tụ tỏa sáng"; triển lãm thành tựu kinh tế xã hội đất nước, của 

tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015 -2020 gắn với tuyên truyền Đại hội XIII của 

Đảng; Xây dựng các gian hàng trưng bày cây cảnh, đồ thủ công mỹ nghệ, sản 

phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh theo ma két đã được phê duyệt. 

- Triển khai xây dựng biểu trưng (Logo) tỉnh Hải Dương tại sân trước - trong 

khu vực đài phun nước của Trung tâm Văn hóa Xứ Đông - thành phố Hải 

Dương (có bản ma két, phối cảnh kèm theo) 

c) Giai đoạn 3:  

- 9h ngày 02/02/2021: Khai mạc khu trưng bày nghệ thuật với chủ đề: 

"Xứ Đông - Hải Dương Hội tụ tỏa sáng"; tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế 

xã hội đất nước, của tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với tuyên truyền 

Đại hội XIII của Đảng với hình thức mở cửa cho nhân dân vào thăm quan. Thời 

gian trưng bày từ ngày 02/02 đến ngày 21/02/2021. 

- 20h00, ngày 02/02/2021: Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc 

sắc chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng phục vụ nhân dân tại Trung 

tâm Văn hóa Xứ Đông (diễn ra trong hội trường có truyền hình trực tiếp). 

- 20h ngày 11/02/2021 (đêm 30 Tết): tổ chức biểu diễn chương trình nghệ 

thuật “Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu”. 

- Ngày 21/02/2021: kết thúc các hoạt động trưng bày; thu dọn, trả lại mặt 

bằng cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh. 

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

   - Xây dựng phương án thiết kế tổng thể khu vực tổ chức trưng nghệ thuật 

với chủ đề: "Xứ Đông - Hải Dương Hội tụ tỏa sáng" tại Quảng trường Trung 

tâm Văn hóa Xứ Đông báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy.  
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  - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và truyền hình 

tỉnh tổ chức Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của 

Đảng trong hội trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, có truyền hình trực tiếp 

(tối ngày 02/02/2021). 

  - Phối hợp với Tỉnh đoàn, các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên 

quan tổ chức triển lãm Thành tựu kinh tế xã hội đất nước, của tỉnh Hải Dương 

nhiệm kỳ 2015 -2020 gắn với tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng với hình thức 

mở của cho nhân dân vào thăm quan triển lãm, có bố trí thanh niên tình nguyện 

tham gia hỗ trợ hướng dẫn tham quan (từ ngày 02/02/2021 đến 21/02/2021). 

          - Phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh và doanh nghiệp có đủ năng lực tổ 

chức các gian hàng Triển lãm Sinh vật cảnh mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 

tại khu vực sân quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (theo đúng ma két 

đã được phê duyệt). 

          - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thi công, lắp đặt và vận động 

xã hội hóa kinh phí thực hiện từ các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh để thực 

hiện trưng nghệ thuật với chủ đề: "Xứ Đông - Hải Dương Hội tụ tỏa sáng" tại 

sân Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông.  

- Triển khai xây dựng biểu trưng (Logo) tỉnh Hải Dương tại sân trước - trong 

khu vực đài phun nước của Trung tâm Văn hóa Xứ Đông - thành phố Hải 

Dương (có bản ma két, phối cảnh kèm theo). 

          - Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc sắc để đón Giao thừa (đêm 

30 tháng Chạp năm Canh Tý - ngày 11/02/2021 - mừng Xuân Tân Sửu) tại sân 

quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông. 

        - Là cơ quan đầu mối đôn đốc, phối hợp, tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh kết quả thực hiện. 

           - Lập dự toán các nội dung công việc không sử dụng nguồn xã hội hóa và 

thanh quyết toán theo quy định. 

      2. Ban Quản lý Dự án Đầu tƣ xây dựng tỉnh 

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trong và ngoài hội trường Trung tâm Văn hóa 

Xứ Đông phục vụ Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII 

của Đảng, có truyền hình trực tiếp vào 20h ngày 02/02/2021. 

- Bố trí bộ phận chuyên môn trực, phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức trưng 

bày nghệ thuật, triển lãm, chương trình nghệ thuật đặc sắc để đón Giao thừa vào 

20h ngày 11/02/2021; tạo điều kiện cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh tổ chức lắp đặt 

các gian hàng và Triển lãm sinh vật cảnh mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu. 

3. Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn 

 Chủ trì phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh lựa chọn các 

sản phẩm và tổ chức thực hiện việc trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm 

OCOP và sản phẩm truyền thống của tỉnh tại 12 gian hàng (Hội Sinh vật cảnh 
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tỉnh chuẩn bị) tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông. Thời gian trưng 

bày từ ngày 02/02 đến ngày 11/02/2021. 

4. UBND thành phố Hải Dƣơng 

 - Chủ động trang trí, chỉnh trang cảnh quan đô thị của thành phố; tập trung 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền xung quanh khu vực Trung tâm Văn hóa Xứ 

Đông; đồng thời bổ sung nội dung trang trí phù hợp tại các cửa ngõ vào thành 

phố, các tuyến đường chính, các tuyến đường đôi; thực hiện kiểm tra các bảng 

quảng cáo, biển hiệu, băng rôn… treo trên địa bàn. 

- Lập kế hoạch và chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 

bắn pháo hoa tại 02 địa điểm: khách sạn Nam Cường và công viên Bạch Đằng. 

 - Bố trí địa điểm trưng bày, khu vực bán hàng hóa, chợ hoa xuân tại khu 

vực đường Tôn Đức Thắng. Chỉ đạo các phường, đơn vị liên quan thực hiện tốt 

công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực trưng bày của tỉnh và các 

chợ hoa xuân trên địa bàn thành phố.   

- Tổ chức lễ hội hoa, chợ hoa xuân khác tại một số địa điểm thích hợp trên 

địa bàn thành phố. 

5. Công an tỉnh Hải Dƣơng 

  - Chỉ đạo Công an thành phố Hải Dương và các phòng chức năng đảm bảo 

an toàn về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với các gian hàng trưng bày 

và hoạt động nghệ thuật tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông 

trong thời gian từ ngày 02/02 đến ngày 21/02/2021. 

 - Lập phương án và bố trí lực lượng bảo vệ tại Trung tâm Văn hóa Xứ 

Đông, đặc biệt là khu vực tổ chức trưng bày nghệ thuật bao gồm cả triển lãm 

sinh vật cảnh và sân khấu tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật đảm bảo an 

toàn để nhân dân đến thăm quan, vui xuân, đón Tết. 

  - Phân luồng giao thông các tuyến đường quanh khu vực Trung tâm Văn 

hóa Xứ Đông, đảm bảo giao thông thông suốt, trật tự, an toàn.  

  6. Điện lực tỉnh Hải Dƣơng 

Chỉ đạo Điện lực thành phố Hải Dương cung cấp điện đảm bảo phục vụ 

24/24 cho các gian hàng và hoạt động trưng bày, nghệ thuật tổ chức tại Quảng 

trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông đặc biệt là chương trình biểu diễn nghệ 

thuật có truyền hình trực tiếp. 

7. Sở Tài chính 

Hướng dẫn cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện, thẩm định dự 

toán và đề xuất nguồn kinh phí thực hiện. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, 

Báo Hải Dƣơng 

          Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi để nhân dân trong tỉnh biết và 

tham gia các hoạt động; đưa tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động trưng bày 
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nghệ thuật, triển lãm, tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng và mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu - 2021 của tỉnh trên các phương tiện 

thông tin đại chúng của Trung ương và của tỉnh. 

9. Hội Sinh vật cảnh tỉnh Hải Dƣơng 

 - Động viên các nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn trong và ngoài tỉnh 

tự nguyện tham gia trưng bầy khoảng 300 cây cảnh nghệ thuật tại Quảng trường 

Trung tâm Văn hóa Xứ Đông từ ngày 01/02/2021 đến 10/02/2021. 

 - Phối hợp với doanh nghiệp, công ty tổ chức sự kiện có đủ năng lực san 

lấp mặt bằng, lắp đặt khoảng 60 gian nhà bạt để trưng bày triển lãm (theo ma két 

đã được phê duyệt). Các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh không 

thu phí, các gian hàng còn lại cho phép thu phí theo qui định để bù đắp phần chi 

phí lắp đặt nhà bạt, nhà vệ sinh, điện nước, bảo vệ và chăm sóc cây cảnh…  

10. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh       

 Tích cực tuyên truyền, giới thiệu đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân về các hoạt động tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng và mừng Đảng, mừng 

Xuân Tân Sửu - 2021 sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông để góp phần 

tạo  không khí tưng bừng, phấn khởi trong nhân dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng tâm tại Quảng trường 

Trung tâm Văn hóa Xứ Đông tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu - 2021,  

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh 

xem xét giải quyết các vướng mắc để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đạt kết 

quả tốt nhất./. 

 
Nơi nhận :  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                              

- Các sở, ngành: VHTTDL, NNPTNT, TTTT, 

TC, Công an tỉnh Hải Dương, Đài PTTH, 

Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh Hải Dương,  

Điện lực tỉnh Hải Dương;               

- UBND thành phố Hải Dương;                      

- Hội Sinh vật cảnh tỉnh;                             

- Lưu VT, KGVX, H.(30) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Lƣơng Văn Cầu  
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