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     SỞ VH,TT&DL TỈNH LẠNG SƠN 
 TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 

 

Số:          / KH-TĐ-TTVHNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lạng Sơn, ngày      tháng 2  năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng 

 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831-2021) 

  

Thực hiện công văn số 137/SVHTTDL-VP, ngày 02/02/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831-2021). 

Nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng chào mừng cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831-2021). 

Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các 

hoạt động như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU   

1. Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong tập thể cán bộ, viên chức và người 

lao động  thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Kỷ niệm 

190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021).  
2. Các hoạt động thi đua được tổ chức đảm bảo thiết thực, tiết kiệm phù hợp 

với đối tượng, đặc điểm tình tình của đơn vị.  

3. Chủ đề thi đua: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng 

Sơn phát huy truyền thống anh hùng, khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, quyết 

tâm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm, thi đua thực hiện tốt cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831 - 04/11/2021). 
 

II. NỘI  DUNG THI ĐUA 
 

 1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Của tịch Hồ Chí Minh, Chỉ 

thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;  

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn liền với việc “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;   Nghị quyết 33-NQ-

TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp 
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ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết 08NQ-TW của Bộ Chính trị về 

phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

2. Thi đua chấp hành tốt đường lối chủ chương của đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị, thực hiện nếp sông văn 

minh nơi công sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.  

3. Thi đua xây dựng nề nếp, kỷ cương, tác phong làm việc, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2021. Tập 

trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: 

- Biên tập các tài liệu tuyên truyền những sự kiện lớn của ngành, địa phương, đất nước 

đảm bảo về số lượng và chất lượng. 

         - Xây dựng mới các tiết mục văn nghệ, kịch bản tuyên truyền, thực hiện đủ hoặc 

vượt chỉ tiêu số buổi tuyên truyền lưu động.  

         - Xây dựng kế hoạch, nội dung hướng dẫn cơ sở  tổ chức các hoạt động văn hoá, 

văn nghệ, tuyên chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.  

- Tổ chức các hoạt động tại chỗ nhân kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước và 

địa phương ( 30/4-1/5; 7/5; 19/5;27/7; 19/8; 02/9; 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831 - 04/11/2021. Ngày hội Háng pỉnh (12/8 âm lịch). 

- Đưa vào hoạt động Đề án thành lập, khai thác khu dịch vụ bảo tồn và phát 

huy các di sản văn hóa các dân tộc Xứ Lạng. 

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành hội nghề nghiệp tổ chức 02 cuộc liên hoan, 

hội thi, hội diễn, văn nghệ quần chúng. 

- Tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng toàn quốc năm 2021. 

- Tham gia các hoạt động tại Làng Văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam, 

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội từ  01 – 02 cuộc. 

- Tổ chức Liên hoan Tiếng hát Công - Nông - Binh tỉnh Lạng Sơn măm 2021. 

- Tổ chức 01 lớp truyền dạy và thực hành hát then, đàn tính phục vụ khách 

thăm quan du lịch cho các hạt nhân văn nghệ trẻ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Xây dựng 01 mô hình tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội: 

Lảy cỏ, Đi khà kheo đánh yế, nhảy dây... 

- Xây dựng 1 đến 2 bộ ảnh tranh cổ động triểm lãm lưu động kỷ niệm các ngày 

lễ lớn của đất nước và địa phương; Thực hiện 03 cuộc triển lãm chuyên đề kỷ niệm 

80 năm khởi nghĩa Bắc Sơn và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Xây dựng nông thôn mới. 

- Xây dựng 03 kịch bản Tuyên truyền chuyên đề tại xã, phường (Tuyên truyền 

An toàn giao thông; Phòng chống buôn bán người, Phòng chống ma túy). 

4. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, 

các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động quyên góp ủng hộ, từ thiện với 

tinh thần cao nhất. Đặc biệt, thực hiện phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì 

người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

5. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị, của 

ngành tổ chức. 
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6. Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ có thu tạo nguồn thu 

cho đơn vị. 
 

III. THỜI GIAN; Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua 
- Từ ngày phát động thi đua đến hết ngày 30/10/2021. 
 

IV. SƠ KẾT, TỔNG KẾT THI ĐUA 

- Sơ kết phong trào thi đua: trong tháng 6/2021 (sau khi kết thúc cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ). 

- Tổng kết phong trào thi đua: trong tháng 11/2021 
 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
 

1. Phòng Hành chính tổng hợp: Tham mưu xây dựng triển khai phát động 

phong trào thi đua. Tham mưu công tác khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng. Tổ 

chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch đến toàn thể viên chức, 

người lao động. Kết thúc đợt thi đua, các phòng đội tổ chức bình xét đề nghị khen 

thưởng nộp về phòng hành chính tổng hợp. Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị xem 

xét đề nghị cấp trên khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong đợt 

thi đua. 

2. Đề nghị Công đoàn: Phối hợp cùng Chi hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh 

niên xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức các hoạt động Văn hóa văn nghệ, Thể dục 

thể thao phù hợp thiết thực. 

3. Các phòng, đội: Lãnh đạo các phòng nghiêm túc triển khai thực hiện và 

quán triệt kế hoạch thi đua đến toàn thể  CBVCLĐ trong phòng, đội. Xây dựng kế 

hoạch thực hiện tốt các nội dung thi đua của đơn vị phát động, bồi dưỡng, theo dõi 

các cá nhân điển hình có thể phát triển, nhân rộng.Tổ chức đánh giá bình xét, biểu 

dương kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích đề nghị cấp trên khen thưởng. 
 

Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Kỷ niệm 190 năm thành 

lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021). Đề nghị Công đoàn, Chi hội Cựu chiến 

binh đoàn Thanh niên, các phòng, đội triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 

   - Sở VH,TT&DL; (báo cáo) 

   - Cụm TĐ số 2; 

   - Lãnh đạo đơn vị; 

   - CĐ, CCB, ĐTN; 

   - Các phòng, đội; 

   - Lưu VT, TĐKT. 

 GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Hà Ngọc Minh 

 



4 

 

 

 

 

 
 


		2021-02-19T14:47:13+0700


		2021-02-19T14:50:25+0700


		2021-02-19T14:50:25+0700


		2021-02-19T14:50:25+0700




