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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SVHTTDL ngày 15/02/2023 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về tuyên truyền công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023, 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh  xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác 

văn hóa - văn nghệ (VHVN) trên địa bàn huyện năm 2023 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối 

của Đảng về lĩnh vực VHVN nhằm tổ chức tốt các hoạt động, cổ vũ, động viên 

cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và 

phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thực 

hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lân thứ XIII của Đảng; ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (24/11/2021) triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ XIII của Đảng.  

- Thông qua các hoạt động VHVN góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền 

thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, những giá trị văn hóa tốt đẹp 

về hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; giáo 

dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần 

yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; phát huy cao 

độ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. 

2. Yêu Cầu 

Công tác tuyên truyền VHVN cần phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

cấp ủy, chính quyền các cấp, được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau, có 

trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả và an toàn; bảo đảm đúng với các quy 

định hiện hành, nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục của dân tộc, thiết thực 

kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của tỉnh, của huyện. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ 

trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ 
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- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và 

các tâng lớp Nhân dân về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về 

xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam được nêu 

trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ 

đạo, kết luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là ý kiến chỉ đạo 

của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng và tinh thần, thông điệp của Hội thảo Quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ 

giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời 

kỳ mới”. 

- Chú trọng việc phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị nhân văn, biểu 

dương các tấm gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời 

phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trái với 

thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đẩy mạnh việc tiếp tục bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái của các thế lực thù 

địch. 

2. Công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ 

2.1. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Xuân Quý Mão 2023 

- Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các địa phương, đơn vị chủ động xây 

dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng 

Xuân Quý Mão năm 2023 gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh”. Ưu tiên tổ chức các hoạt động văn hóa vui xuân, các chương 

trình biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sỹ vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa... 

- Chủ động nắm tình hình, hoạt động VHVN tại các địa phương, cơ quan 

đơn vị, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm các sản phẩm văn hóa, 

phi thẩm mỹ, gây hủy hoại đạo đức xã hội. 

2.2. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị 

- Bám sát các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức kỷ 

niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng, cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu, 

đề xuất, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động VHVN phục vụ các ngày kỷ 

niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, đơn vị, ngành, bảo đảm trang 

trọng, thiết thực, hiệu quả. 

- Tổ chức các hoạt động VHVN; định hướng sáng tác các tác phẩm văn 

hóa, nghệ thuật nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chi Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những giá trị tốt đẹp 
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về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con 

người Việt Nam; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về 

những quan điểm, chủ trương, định hướng đúng đắn của Đảng về lĩnh vực 

VHVN; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần thiết thực cho sự 

nghiệp phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật nước nhà trong tình hình 

mới. 

2.3. Các hoạt động văn hoá, thể thao trong lễ hội 

- Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong lễ hội cần thiết thực, 

hiệu quả, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá dân tộc 

và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, bảo đảm các điều kiện 

về phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, an ninh trật tự theo các quy định đã ban 

hành. Chú trọng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân 

dân về bản chất, mục đích, ý nghĩa của lễ hội. Vận động người dân, du khách 

thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội, thiết thực, gắn với việc đẩy 

mạnh thực hiện các phong trào văn hóa. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước và tổ chức lễ hội; đẩy mạnh công 

tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi lợi dụng di tích, nơi 

thờ tự, không gian lễ hội, không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng để trục lợi, 

thực hành các hoạt động mê tín dị đoan. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của các đơn vị lựa chọn hình thức 

tuyên truyền phù hợp, thiết thực và có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền VHVN năm 2023 thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan qua hệ 

thống panô, khẩu hiệu và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua báo chi, ấn phẩm, trang tin, mạng xã hội... 

đến các tầng lớp Nhân dân. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội, các lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, 

của huyện. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị địa phương trong việc chỉ 

đạo, thẩm định các hoạt động VHVN trong năm 2023. 

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động mê 

tín dị đoan, cờ bạc trá hình, “thương mại hóa hoạt động lễ hội”; kiểm tra, giám 

sát kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực VHVN. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt Chỉ thị 41-CT/TW, ngày 

05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI về việc “Tăng cường sự lãnh đạo đối với 

công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban 
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Bí thư khóa X về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây 

hủy hoại đạo đức xã hội”. 

- Tăng cường công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng trong đội ngũ văn 

nghệ sỹ; chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu 

tranh phản bác các nhận thức, luận điệu sai trái, tạo dựng niềm tin của Nhân dân 

đối với quan điểm, chủ trương, đường lối VHVN của Đảng.   

 2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (treo cờ, băng 

rôn, khẩu hiệu...) tại các khu trung tâm, các tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, 

doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, khu du lịch trong các ngày lễ, kỷ niệm. 

Tiến hành kiểm tra rà soát, chỉnh trang các cụm thông tin, cổ động, panô, thay 

thế các nội dung đã cũ, không còn phù hợp. 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền về các nội dung 

liên quan đến thực hiện chương trình công tác VHVN, phản ánh kịp thời các 

hoạt động VHVN thể dục thể thao, kết quả cũng như những hạn chế trong việc 

thực hiện công tác VHVN của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 - Tăng cường phát sóng các chương trình về VHVN trên hệ thống truyền 

thanh huyện; nêu gương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; phê phán, phản ánh 

kịp thời những tổ chức cá nhân chưa thực hiện tốt công tác VHVN. 

 - Nghiên cứu đổi mới nội dung tuyên truyền về công tác VHVN trên địa 

bàn huyện. 

 3. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện 

 - Thực hiện triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, 

đường lối của Đảng về lĩnh vực VHVN tới toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong đơn vị; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động VHVN khác. 

 - Tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới. Vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia xây dựng môi trường 

văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội và các hoạt 

động VHVN năm 2023. 

 4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả về công tác 

VHVN của địa phương; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hoạt động VHVN, 

vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động 

VHVN, thể dục thể thao tại địa phương, phát động nhân dân treo cờ tổ quốc, cờ 

Đảng trong các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước. 
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện; tuyên truyền trên 

Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn, tổ chức công tác tuyên truyền cổ 

động trực quan (treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu...) tại các trụ sở cơ quan, doanh 

nghiệp, trường học, khu dân cư. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác văn hóa văn nghệ năm 2023 

của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 Nơi nhận: 
 - TT Huyện ủy; 

 - TT HĐND huyện; 

 - CT, PCT UBND huyện; 

 - Các Ban, ngành, đoàn thể huyện; 

 - UBND các xã, Thị trấn; 

 - Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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