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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 21/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Nam Định về tổ chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày
24/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tăng cường
các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành
mạnh, an toàn, tiết kiệm; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định xây
dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm 91
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và
mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) góp phần làm phong phú đời sống văn hóa
tinh thần của nhân dân trong dịp Tết Tân Sửu, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi,
đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2021.
2. Các hoạt động được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, trở thành đợt
sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực, khích lệ, động viên nhân dân đoàn kết,
lao động, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động
1.1. Nội dung
- Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2021) đồng thời lồng ghép tuyên truyền những kết quả phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương năm 2020 và các nhiệm vụ, mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
- Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động văn hóa, thể
thao, du lịch và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch; quy định về việc
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; các văn bản về
quản lý, sử dụng pháo nổ…
- Tuyên truyền về giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích, ý nghĩa của lễ hội;
quản lý hàng quán, bãi để xe, giữ gìn vệ sinh, môi trường, phòng chống cháy nổ
tại các khu du lịch, điểm du lịch và khu vực lễ hội… Đẩy mạnh tuyên Chỉ thị số
01-CT/TU ngày 21/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tổ chức

Tết năm 2021; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 24/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Nam Định về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
1.2. Hình thức
- Tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống các cụm pa nô, áp phích,
băng rôn, cờ, khẩu hiệu, cổng chào, màn hình điện tử…, lồng ghép các hoạt
động văn hóa, biểu diễn văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt nhà văn hóa.
- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của ngành, hệ thống phát thanh
của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh.
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện treo cờ Tổ quốc, trang trí tuyên
truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
1.3. Thời gian: Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
1.4. Đơn vị thực hiện: Các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp
trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể
thao các huyện, thành phố Nam Định.
2. Các hoạt động văn hóa, gia đình
2.1. Hội Báo Xuân Tân Sửu 2021
- Nội dung: Trưng bày và giới thiệu đến nhân dân các ấn phẩm báo chí của
Trung ương và các địa phương trong cả nước, bao gồm: khoảng 500 ấn phẩm
báo in, báo điện tử, báo ảnh, tạp chí…
- Thời gian:
+ Thời gian khai mạc: 09h00’ ngày 05/02/2021 (tức ngày 24 tháng Chạp
năm Canh Tý);
+ Thời gian mở cửa phục vụ nhân dân: từ ngày 05/02/2021 đến ngày
05/03/2020.
- Địa điểm: Thư viện tỉnh Nam Định
Số 100 Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định.
- Đơn vị thực hiện: Thư viện tỉnh chủ trì; Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và
Triển lãm tỉnh phối hợp.
2.2. Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” năm 2021
- Nội dung:
+ Tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm: Thành Nam xưa, Sinh vật cảnh;
+ Hoạt động giao lưu cổ vật;
+ Hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể: múa rối nước, hát Chầu
văn, hát Xẩm…;
+ Hoạt động giới thiệu ẩm thực;
+ Tham quan trưng bày Bảo tàng tỉnh.
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- Thời gian: Từ ngày 16/02/2021 đến ngày 20/02/2021 (tức từ ngày 05
tháng Giêng đến ngày 09 tháng Giêng năm Tân Sửu).
Thời gian khai mạc: 08h30’ ngày 18/02/2021 (tức ngày 07 tháng Giêng
năm Tân Sửu).
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Nam Định
Đường Cột Cờ, thành phố Nam Định
- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng tỉnh chủ trì; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống,
Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm, Phòng Quản lý Thể dục, Thể thao
phối hợp.
2.3. Tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ quần chúng
a. Chương trình nghệ thuật “Chào Năm mới 2021”
- Thời gian: 20h00’ ngày 31/12/2020.
- Địa điểm: Tiền sảnh Nhà Văn hóa 3-2, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm
Số 155 Nguyễn Du, thành phố Nam Định.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm chủ trì; Nhà
hát Nghệ thuật truyền thống phối hợp.
b. Chương trình nghệ thuật “Tết quê hương”
- Thời gian: 21h00’ ngày 11/02/2021 (Đêm Giao thừa).
- Địa điểm: Tiền sảnh Nhà Văn hóa 3-2, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm
Số 155 Nguyễn Du, thành phố Nam Định.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm chủ trì; Nhà
hát Nghệ thuật truyền thống phối hợp.
c. Chương trình nghệ thuật tại các địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
d. Chương trình nghệ thuật đường phố
- Chương trình giao lưu các câu lạc bộ khiêu vũ
+ Số lượng: 05 câu lạc bộ khiêu vũ.
+ Thời gian: 19h30’ ngày 20/02/2021.
+ Địa điểm: Tiền sảnh Nhà Văn hóa 3-2, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm
Số 155 Nguyễn Du, thành phố Nam Định.
- Giao lưu erobic
+ Số lượng: 03 nhóm
+ Thời gian: 17h30’ ngày 23/2/2021.
+ Địa điểm: Tiền sảnh Nhà Văn hóa 3-2, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm
Số 155 Nguyễn Du, thành phố Nam Định.
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e. Chương trình khiêu vũ “Vũ điệu Thành Nam”
+ Thời gian: 19h30’ ngày 18/02/2021 (tức ngày 07 tháng Giêng năm Tân Sửu).
+ Địa điểm: Khu vực dàn leo, đường Trần Phú, thành phố Nam Định .
2.4. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
- Tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
năm 2021 (theo lịch biểu diễn cụ thể cho từng loại hình).
- Nhà hát nghệ thuật truyền thống dàn dựng biểu diễn Chương trình Hát
văn, thời gian: 20h00 đến 21h30 ngày 16/02/2021 (tức ngày 05 tháng Giêng,
năm Tân Sửu), địa điểm tại tiền sảnh Bảo tàng tỉnh; Chương trình nghệ thuật
Chào mừng khai mạc chợ Tết, thời gian 8h00 đến 8h30 ngày 18/02/2021 (tức
ngày 07 tháng Giêng, năm Tân Sửu), tại Bảo tàng tỉnh.
2.5. Trưng bày, triển lãm, chiếu phim phục vụ nhân dân
a- Trưng bày, triển lãm
- Tổ chức triển lãm với chủ đề “Thành Nam xưa” giới thiệu một số tư liệu,
hình ảnh về Thành Nam xưa; phối hợp với các Câu lạc bộ Sinh vật cảnh thành
phố Nam Định tổ chức triển lãm sinh vật cảnh.
+ Thời gian: Từ ngày 16/02/2021 đến ngày 20/02/2021 (tức từ ngày 05
tháng Giêng đến ngày 09 tháng Giêng năm Tân Sửu).
+ Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Nam Định
Đường Cột Cờ, thành phố Nam Định
b- Chiếu phim phục vụ nhân dân: Tổ chức chiếu phim chuyên đề “Mừng
Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021”
- Thời gian: Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
- Địa điểm:
+ Trung tâm Điện ảnh Sinh Viên tỉnh Nam Định, Số 512 Trường Chinh,
thành phố Nam Định.
+ Rạp Tháng Tám, Số 189 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh.
2.6. Công tác quản lý nhà nước về lễ hội
- Hướng dẫn Ban quản lý các điểm di tích, nơi thờ tự, nơi có hoạt động tín
ngưỡng việc đặt hòm công đức, quản lý hàng quán, bãi để xe, giữ gìn vệ sinh
môi trường, phòng chống cháy nổ.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Ban Quản lý Di tích và
Danh thắng, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Nam Định.
2.7. Hoạt động gia đình
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- Nội dung: Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các làng, thôn, xóm,
khu phố văn hóa thực hiện tốt nếp sống văn minh trong dịp Tết Nguyên đán Tân
Sửu năm 2021.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình; Phòng
Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Nam Định.
3. Các hoạt động thể dục thể thao
- Tổ chức biểu diễn võ thuật với chủ đề “ Mùa xuân thượng võ”.
+ Thời gian: 15h00’ ngày 17/02/2021 (tức ngày 06 tháng Giêng năm Tân Sửu).
+ Địa điểm: Khu vực dàn leo, đường Trần Phú, thành phố Nam Định .
- Tổ chức Trình diễn thi đấu cờ bỏi.
+ Thời gian: 08h00’ ngày 18/02/2021 (tức ngày 07 tháng Giêng năm Tân Sửu).
+ Địa điểm: Khu vực dàn leo, đường Trần Phú, thành phố Nam Định .
- Tổ chức Trình diễn chơi tổ tôm điếm.
+ Thời gian: từ 15h00’ đến 22h00’ ngày 18/02/2021 (tức ngày 07 tháng Giêng
năm Tân Sửu).
+ Địa điểm: Trong sân Bảo tàng tỉnh Nam Định.
- Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và
Thể thao các huyện, thành phố Nam Định tổ chức các hoạt động thể dục thể thao
ở cơ sở.
+ Thời gian: Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
+ Địa điểm: Trên địa bàn các huyện, thành phố Nam Định.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở VHTTDL; Phòng Văn
hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố
Nam Định.
4. Công tác thanh tra
- Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm
pháp luật của nhà nước về tổ chức lễ hội, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn
hóa công cộng tại các lễ hội trọng điểm (Lễ hội đền Trần, lễ hội Phủ Dầy, Hội chợ
Viềng Xuân…).
- Thời gian: Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở phối hợp các phòng quản lý nhà nước và
các đơn vị có liên quan.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng
Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.
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Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du
lịch mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.
Xây dựng kế hoạch trực Tết tại cơ quan, đảm bảo an toàn, phòng chống
cháy nổ.
2. Thanh tra Sở
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa,
dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết
nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
3. Các phòng quản lý nhà nước
Căn cứ nhiệm vụ được phân công, xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các
huyện, thành phố Nam Định tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục
thể thao, hoạt động lễ hội Xuân Tân Sửu năm 2021, tuyên truyền thực hiện nếp
sống văn minh tại địa phương theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chủ
động xây dựng kế hoạch của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả
theo kế hoạch đề ra, đảm bảo các hoạt động được tổ chức thiết thực, an toàn, tiết
kiệm và trang trọng.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể
thao các huyện, thành phố Nam Định
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt
động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; quy định về việc thực hiện nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; các văn bản về quản lý, sử
dụng pháo nổ… đến cán bộ, công chức và nhân dân, đặc biệt là Chỉ thị số 01CT/TU ngày 21/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tổ chức Tết
năm 2021; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 24/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Nam Định về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên
đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Xây dựng kế hoạch của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt
động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021
tại địa phương.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định. Các
phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Phòng Văn hóa và
Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố
Nam Định căn cứ Kế hoạch triển khai và thường xuyên báo cáo kết quả thực
hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng). Trong quá trình thực
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hiện nếu cần bổ sung, điều chỉnh, đề nghị báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch để chỉ đạo kịp thời./.
(Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, các đơn vị chủ
động triển khai các nội dung trong kế hoạch đảm bảo thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế)
Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
(để
- UBND tỉnh;
báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định;
- Báo Nam Định, Đài PTTH Nam Định;
- Các cơ quan báo chí thường trú tại Nam Định;
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng quản lý nhà nước;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Phòng VHTT các huyện, thành phố;
- Trung tâm VH,TT&TT các huyện, thành phố;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Dũng
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