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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Hà Nam, ngày      tháng  12 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch chào mừng năm mới 2023, 

mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tỉnh uỷ, Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tổ chức các hoạt động 

chào mừng năm mới 2023, Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), mừng Xuân Quý Mão 2023; Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và 

du lịch chào mừng năm mới 2023, mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm xây dựng và phát triển của Đảng 

Cộng sản Việt Nam; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, 

bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự 

lực tự cường dân tộc; khơi dậy niềm tự hào và củng cố niềm tin cho mọi tầng lớp 

Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 

nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước, phát triển và hội nhập. 

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể 

thao, du lịch, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân 

vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi dịch 

bệnh, khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân 

dân. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới 2023, chào mừng kỷ 

niệm 26 năm ngày tái lập tỉnh Hà Nam, tạo không khí vui tươi trong dịpTết 

Nguyên đán Quý Mão 2023; cổ vũ động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 

trong tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2023; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới 2023, mừng Đảng, mừng 

Xuân Quý Mão năm 2023 có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với nội dung tuyên 

truyền về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; an 

toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng 
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trái phép các loại pháo nổ; vận động nhân dân thực hiện đón Tết với tinh thần 

vui tươi, lành mạnh, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, phù hợp 

với điểu kiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tăng cường, khuyến 

khích xã hội hóa các hoạt động. 

- Nội dung các hoạt động phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, giàu bản sắc văn 

hóa mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc và phù hợp với xu thế 

mới,truyền thống kết hợp yếu tố văn minh, hiện đại; góp phần tuyên truyền, 

quảng bá tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG  

1. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan: 

1.1. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí cờ, đèn hoa, 

băng zôn, panô tại trung tâm tỉnh, thành phố Phủ Lý và các huyện, thị xã, các 

xã, phường, thị trấn. 

- Nội dung tuyên truyền: tập trung vào chủ đề Chào năm mới 2023 gắn 

với tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 26 năm Ngày tái lập tỉnh Hà Nam 

(01/01/1997-01/01/2023); mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023; Tuyên 

truyền Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn và Lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần 

Thương và các Lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian: Từ ngày 28/12/2022 đến ngày 11/02/2023 (Từ ngày 06 tháng 

Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Văn hóa hướng dẫn tuyên truyền; 

Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. 

 - Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Ngô Thanh Tuân - Phó Giám đốc Sở. 

1.2. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan tại trụ sở Sở và các đơn vị 

có trụ sở riêng. 

- Thời gian: Từ ngày 28/12/2022 đến ngày 11/02/2023 (Từ ngày 06 tháng 

Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão). 

 - Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu Thể dục Thể thao, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Phòng Văn 

hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố. 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Ngô Thanh Tuân - Phó Giám đốc Sở. 

2. Các hoạt động trưng bày, triển lãm: 
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2.1. Trưng bày chuyên đề kỷ niệm 26 năm ngày tái lập tỉnh Hà Nam 

(01/01/1997-01/01/2023) và 77 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc 

hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2023) 

- Thời gian: Từ ngày 30/12/2022-10/01/2023 

- Địa điểm: Nhà văn hóa trung tâm tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Thư viện tỉnh.  

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở. 

2.2. Trưng bày chuyên đề “Tết Mậu Thân 1968 – Dấu ấn lịch sử” và 

Triển lãm ảnh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở 

Hà Nam”. 

- Thời gian:  Dự kiến từ ngày 12/01 - 12/02/2023 (từ ngày 21 tháng Chạp 

năm Nhâm Dần đến ngày 22 tháng Giêng năm Quý Mão).    

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh 

- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng tỉnh 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Tạ Đình Quyền - Phó Giám đốc Sở    

2.3. Tổ chức Hội báo xuân Quý Mão 2023 trưng bày chuyên đề kỷ niệm 

55 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 

- Thời gian: Từ ngày 12 - 07/02/2023 (Từ ngày 21 tháng Chạp năm Nhâm 

Dần đến ngày mồng 5 tháng Giêng năm Quý Mão); 

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh 

- Đơn vị thực hiện: Thư viện tỉnh 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở. 

2.4. Trưng bày chuyên đề kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) 

- Thời gian: Thời gian: Từ ngày 3/02- 10/02/2023. 

- Địa điểm: Nhà văn hóa trung tâm tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Thư viện tỉnh.  

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở. 

3. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, thể dục thể thao: 

3.1. Tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023 

- Thời gian: 20h00, ngày 31/12/2022. 
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- Địa điểm: Rạp Biên Hòa cũ (đối diện UBND Phường Minh Khai) 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh; Phòng Văn hoá và 

Thông tin thành phố Phủ Lý. 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Ngô Thanh Tuân - Phó Giám đốc Sở. 

3.2. Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng cai tổ chức chương trình “Vinh danh các 

gương mặt nghệ sỹ tiêu biểu lĩnh vực Nghệ thuật toàn quốc- năm 2022”. 

- Thời gian: 08h00 ngày 07/01/2023 

- Địa điểm: Nhà văn hóa trung tâm tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Văn hoá, Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật 

tỉnh, Văn phòng Sở. 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Ngô Thanh Tuân - Phó Giám đốc Sở. 

3.3. Tổ chức chương trình chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật tổng hợp 

phục vụ nhân dân đón Giao thừa.  

- Thời gian: 08h00 ngày 21/01/2023 (Đêm Giao thừa) 

- Địa điểm: Sân Nhà văn hóa trung tâm tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Ngô Thanh Tuân - Phó Giám đốc Sở. 

3.4. Tái hiện không gian Tết xưa, tổ chức các trò chơi dân gian, dân tộc 

và hoạt động trải nhiệm văn hoá. 

- Thời gian: từ ngày 12/01-12/02/2023 (từ 21 tháng Chạp năm Nhâm Dần 

đến ngày 22 tháng Giêng năm Quý Mão) 

- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng tỉnh 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Tạ Đình Quyền -  Phó Giám đốc Sở. 

Cụ thể như sau: 

- Khai mạc các hoạt động: Tái hiện không gian chợ quê 

Thời gian: Ngày 12/01-12/02/2023 (tức ngày 21tháng Chạp năm Nhâm 

Dần đến 22 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Tổ chức trò chơi dân gian  

Thời gian: Từ ngày 23-25/01/2023 (Từ ngày mồng 2 đến ngày mồng 4 

tháng Giêng năm Quý Mão) 
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- Trình diễn Màn trống hội (CLB trống thôn Bồng Lạng) và Nghi lễ chầu 

văn của người Việt tại Hà Nam 

Thời gian :14h00 ngày 24/01/2023 (tức ngày mồng 3 Tết)  

3.5. Tổ chức Liên hoan Múa Lân, Sư, Rồng kết hợp trưng bày Câu đối 

Tết năm 2023 

- Thời gian: 14h00, ngày 24/01/2023 (tức ngày mồng 3 Tết). 

- Địa điểm: Sân Nhà văn hóa trung tâm tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh chủ trì; Phòng 

Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị 

xã, thành phố phối hợp. 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Ngô Thanh Tuân - Phó Giám đốc Sở. 

3.6. Tổ chức Giao lưu thơ Xuân 2023 với chủ đề "Điệu chèo vang vọng 

ngày xuân" 

- Thời gian: 08h30 ngày 25/01/2023 (tức ngày mồng 4 Tết). 

- Địa điểm: Tiền sảnh Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh chủ trì, Phòng Văn hoá 

và Thông tin, Trung tâm Văn hóa , Thông tin và  Thể thao các huyện,thị xã, thành phố 

phối hợp. 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Ngô Thanh Tuân- Phó Giám đốc Sở. 

3.7. Tổ chức phát động "Tết trồng cây đời nhớ ơn Bác Hồ" 

- Thời gian: 08h30 ngày 27/01/2023  (tức ngày mồng 6 tháng Giêng năm 

Quý Mão). 

- Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Nam  

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Tạ Đình Quyền - Phó Giám đốc Sở. 

3.8. Tổ chức Chiếu Chèo Xuân Quý Mão 2023. 

- Thời gian: 20h00 ngày 28/01/2023 (tức ngày mồng 7 tháng Giêng năm 

Quý Mão). 

- Địa điểm: Sân Rạp Biên Hòa cũ (đối diện UBND Phường Minh Khai) 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh; Câu lạc bộ Bảo 

tồn và phát huy Di sản văn hóa Chầu văn Hà Nam. 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Ngô Thanh Tuân- Phó Giám đốc Sở. 
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3.9. Phối hợp với UBND thị xã Duy Tiên tổ chức các hoạt động tại Lễ 

hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023 

- Thời gian: Từ ngày 26-28/01/2023  (tức ngày mồng 5 đến ngày 7 tháng 

Giêng năm Quý Mão). 

- Địa điểm: xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên. 

- Giao Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình chủ trì; các phòng, 

đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.  

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở. 

3.10. Tổ chức giải Vật "Mùa xuân thượng võ" năm 2023 

- Thời gian dự kiến: Từ ngày 28 -30/01/2023 (tức ngày mồng 7 đến ngày 

mồng 9 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Địa điểm dự kiến: xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Thể dục Thể thao chủ trì, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao, Phòng Văn hoá và Thông tin các 

huyện, thị xã, thành phố phối hợp. 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Tạ Đình Quyền- Phó Giám đốc Sở. 

3.11. Phối hợp với UBND huyện Lý Nhân tổ chức các hoạt động tại Lễ 

phát lương Đức Thánh Trần, Đền Trần Thương năm 2023  

- Thời gian: Từ ngày 04-05/02/2023 (tức ngày 14 đến ngày 15 tháng 

Giêng năm Quý Mão). 

- Địa điểm: xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình chủ 

trì, các phòng, đơn vị liên quan phối hợp.  

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở. 

4. Các hoạt động du lịch: 

4.1. Hướng dẫn đôn đốc các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh 

dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du 

lịch nhân dịp chào năm mới 2023 và xuân Quý Mão 2023. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/12/2022 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Du lịch. 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở. 



7 

 

  

4.2. Xây dựng các gian hàng, xuất bản ấn phẩm du lịch trưng bày, 

quảng bá xúc tiến du lịch tại các lễ hội, sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 01, 02 năm 2023 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Du lịch chủ trì 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở. 

5. Hoạt động kiểm tra 

Kiểm tra các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 01, 02 năm 2023 

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở; Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và 

Gia đình; Phòng Quản lý Du lịch; Phòng Quản lý Văn hoá; Phòng Văn hoá và 

Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Mai Thành Chung - Giám đốc Sở. 

6. Các hoạt động nghệ thuật, vui chơi giải trí tại các huyện, thị xã, 

thành phố. 

6.1. Tại Thành phố Phủ Lý:  

- Tổ chức Chợ hoa xuân năm 2023 

+ Thời gian: Từ ngày 11-21/01/2023  (từ ngày 20 đến ngày 30 tháng Chạp 

năm Nhâm Dần). 

+ Địa điểm: Sân vận động thành phố Phủ Lý. 

- Tổ chức trưng bày báo Xuân 2023 

+ Thời gian: Từ ngày 12/01-02/02/2023 (từ ngày 21 tháng Chạp năm 

Nhâm Dần đến ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão). 

+ Địa điểm: Trụ sở Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố 

 - Tổ chức giải vô địch Cờ vua, Cờ tướng mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão. 

+ Thời gian dự kiến: Từ ngày 01-02/02/2023 (tức từ ngày 11, 12 tháng 

Giêng năm Quý Mão). 

+ Địa điểm: Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh Hà Nam, Phường Lam Hạ, 

thành phố Phủ Lý  

6.2. Tại các huyện, thị xã: Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ mừng 

Đảng, mừng xuân Quý Mão, các hoạt động giao lưu, thi đấu TDTT, các trò chơi 

dân gian dịp đầu xuân như: múa rồng, lân; kéo co, cờ người, cờ tướng… tại trung 
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tâm các huyện, thị xã, trung tâm các xã, thôn, phục vụ nhân dân trong dịp chào 

mừng năm mơi 2023, mừng Xuân Quý Mão 2023, Kỷ niệm 93 năm Ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Huyện Bình Lục: Tổ chức chợ hoa xuân tại sân vận động huyện, tổ chức 

các hoạt động văn hóa,văn nghệ, giải thi đấu thể thao đầu xuân. Tổ chức dâng 

hương kỷ niệm ngày mất nhà thơ Nguyễn Khuyến vào ngày 05/02/2023 (tức ngày 

15 tháng Giêng) tại Từ đường Nguyễn Khuyến (xã Trung Lương). 

- Huyện Thanh Liêm: Tổ chức Chương trình vận động “Tết vì người 

nghèo”; “Nối vòng tay nhân ái - Tết sum vầy” và Liên hoan văn nghệ mừng 

Đảng, mừng Xuân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023. Tổ chức Lễ phát 

động “Tết trồng cây” năm 2023. 

- Huyện Lý Nhân: Tổ chức Lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần 

Thương (Ngày 14-15 tháng Giêng). Tổ chức trưng bày Báo xuân tại thư viện 

huyện và thư viện xã (từ ngày 16/01-06/02/2023); Tổ chức chương trình giao 

lưu văn nghệ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ tại trung tâm huyện; Tổ chức giải 

Cờ vua, Cờ tướng... 

- Huyện Kim Bảng: Tổ chức giải Cầu lông, Bóng bàn các Câu lạc bộ và 

giải Bóng chuyền da nam tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. 

Phối hợp tổ chức Lễ hội Xuân chùa Tam Chúc năm 2023 ngày 02/3 (tức ngày 12 

tháng Giêng năm Quý Mão); tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ tiễn tân 

binh lên đường nhập ngũ... 

- Thị xã Duy Tiên: Tổ chức trưng bày Báo xuân với các số báo Tết nội 

dung phong phú và đa dạng tại tiền sảnh nhà văn hóa thị xã từ 06/01-06/02/2023 

(từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý 

Mão); Tổ chức chợ hoa xuân tại Khu đô thị thương mại Hòa Mạc; Tổ chức giải 

Bóng chuyền, Cờ tướng và các trò chơi dân gian tại xã Tiên Sơn trong dịp lễ hội 

Tịch Điền Đọi Sơn. 

Cùng với các hoạt động cụ thể trên, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ 

phối hợp với các ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt các 

hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch Chào năm mới 2023; Kỷ niệm 93 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Quý Mão 2023; đồng thời tập 

trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hoá, lễ hội, 

thể thao và du lịch; tổ chức tốt các lễ hội truyền thống; chỉ đạo các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ du lịch xây dựng các chương trình du lịch, các tour du lịch (đặc 

biệt là các tour du lịch lễ hội) phục vụ du khách, nâng cao chất lượng phục vụ, 

đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và an toàn thực 
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phẩm tại đơn vị trong dịp đón Xuân mới Quý Mão đảm bảo các hoạt động vui 

Xuân an toàn, lành mạnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Ban tổ chức các hoạt động 

văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng năm mới 2023, Kỷ niệm 93 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Quý Mão do đồng chí Giám 

đốc Sở làm Trưởng ban và các thành viên: Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn 

vị thuộc Sở. 

 2. Đây là các hoạt động có ý nghĩa góp phần tạo không khí vui tươi, phấn 

khởi, lành mạnh trong nhân dân trong những ngày Tết đến, Xuân về. Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Văn 

hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và 

Thể thao căn cứ nội dung của Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch chi tiết của đơn vị, 

báo cáo Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

thông qua và triển khai tổ chức tốt các hoạt động theo đúng Kế hoạch, đồng thời, 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong quá trình triển khai tổ chức các 

hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch 

chào mừng năm mới 2023, Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, mừng Xuân Quý Mão, trân trọng đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Nam quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan phối hợp; Các phòng, 

đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch để triển khai tổ chức các 

hoạt động đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn 

đốc, tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định /. 

Nơi nhận:                                                          

- Bộ VHTT&DL;        

- TTTU,HĐND,UBND tỉnh;                                                                   

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                           

- VPTU,VPUBND tỉnh; 

- Các đồng chí Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTTTT 

 các huyện, thị xã, thành phố;                               

- Lưu: VT,VP.      

GIÁM ĐỐC 
 

  

 

 

 

Mai Thành Chung 

 

để thực hiện 

để báo cáo 
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