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Độc lập - tự do - hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 132 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/5/1890 - 19/5/2022);
Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 469-TB/TU
ngày 26/4/2022. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình
nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2022), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) nhằm tuyên truyền về thân thế, cuộc đời,
sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống
hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt
Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; những tình cảm, tri ân sâu
sắc của nhân dân Tuyên Quang đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, cổ vũ,
động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục
phát huy truyền thống của quê hương cách mạng "Thủ đô khu giải phóng", "Thủ
đô kháng chiến", đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao quyết
tâm chính trị, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó
khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các
mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
2. Yêu cầu
Chương trình diễn ra phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, phát huy
bản sắc văn hoá dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân
dân và phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU
1. Thời gian: Dự kiến từ 20 giờ 00 phút, ngày 18/5/2022.
2. Địa điểm: Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.
3. Thành phần tham dự
Thành phần đại biểu, khách mời và lực lượng huy động tham dự Chương
trình: Khoảng 1.000 người, trong đó:
* Đại biểu khách mời: Khoảng 200 đại biểu, gồm:

- Đại biểu Trung ương:
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+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ
quan Trung ương.
+ Lãnh đạo, phóng viên Báo Nhân dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt
Nam, Báo Quân đội nhân dân; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt
Nam, Thông Tấn xã Việt Nam…
- Đại biểu tỉnh:
+ Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.
+ Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính
trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các
sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; một số tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị - xã hội huyện, thành phố.
+ Phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; các
cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Tuyên Quang; Cổng Thông
tin điện tử tỉnh.
* Lực lượng huy động: 800 người, gồm:
- Đại diện lực lượng Công an nhân dân: 100 người (mặc quân phục);
- Đại diện lực lượng Quân đội nhân dân: 100 người (mặc quân phục);
- Đại diện lực lượng thanh niên: 100 người (mặc trang phục Đoàn Thanh niên);
- Đại diện Hội Cựu chiến binh: 100người (mặc quân phục, huy hiệu Cựu
Chiến binh);
- Đại diện học sinh: 100 em (100 em học sinh khối THPT) mặc đồng phục
nhà trường).
- Đại diện nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Tuyên Quang: 300
người, khuyến khích nhân dân mặc trang phục của dân tộc mình dự Chương trình.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Thời gian: Từ 15h00' -17h00', ngày 18/5/2022.
- Thành phần: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo một số ban,
bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn
đại biểu Quốc hội tỉnh (có chương trình riêng).
2. Chương trình nghệ thuật (thời lượng 90 phút)
2.1. Nội dung chương trình:
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
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- Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh;
- Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Hồ Chí Minh - Đẹp nhất
tên người”.
2.2. Hình thức: Tổ chức chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc tổng hợp; hòa
nhạc giao hưởng với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc về Đảng, Bác Hồ, quê hương,
đất nước… do các nghệ sỹ, diễn viên Trung ương và địa phương thực hiện.
(Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình
Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang điện tử tiếp sóng)
2.3. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp
với đơn vị tổ chức sự kiện; các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện (Có chương
trình, kịch bản riêng).
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Liên hệ, làm việc với đạo diễn, thống nhất viết nội dung kịch bản
chương trình: Hoàn thành trước ngày 28/4/2022.
2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ nội dung kịch bản
chương trình nghệ thuật: Hoàn thành trước ngày 29/4/2022.
3. Hoàn thiện kịch bản, tổ chức tập luyện chương trình nghệ thuật: Từ ngày
02/5/2022.
4. Thiết kế ma két, giấy mời, trang trí sân khấu, báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh trước ngày 05/5/2022.
5. Lập danh sách đại biểu mời, gửi giấy mời đại biểu tham dự chương
trình. Hoàn thành trước ngày 15/5/2022.
6. Sơ duyệt chương trình nghệ thuật: Ngày 06/5/2022 (dự kiến).
7. Tổng duyệt chương trình nghệ thuật: Ngày 17/5/2022.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Từ nguồn ngân sách tỉnh; nguồn xã hội hóa và nguồn vốn huy động hợp pháp
khác. Các đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được giao, xây dựng dự toán kinh phí thực
hiện gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/4/2022 để tổng hợp gửi Sở
Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và
HĐND tỉnh: Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đón tiếp đại biểu dự tiệc cơm (chiều ngày 18/5/2022) tại Nhà
khách Kinh Bình và dự Chương trình.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên sơ đồ vị trí chỗ ngồi
đại biểu, chuẩn bị biển tên đại biểu; đón tiếp đại biểu, mời đại biểu vào vị trí chỗ ngồi
theo sơ đồ được duyệt; in, gửi giấy mời đại biểu dự Chương trình.
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- Phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch chuẩn bị kịch bản chi tiết Chương
trình, chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, chuẩn bị công tác lễ tân, hậu cần.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí nơi ăn, nghỉ và đón tiếp các đại biểu về
dự Chương trình; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tiệc
cơm tiếp đại biểu (chiều ngày 18/5/2022) tại Nhà khách Kim Bình.
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan Thường trực, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế
hoạch, kịch bản chi tiết tổ chức thực hiện Chương trình.
- Chủ trì, phối hợp, làm việc với đơn vị sự kiện và các cơ quan, đơn vị liên quan
xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng nghệ thuật.
(Lưu ý việc xây dựng kịch bản, lựa chọn tiết mục nghệ thuật phải nêu bật được tình
cảm sâu đậm của Bác Hồ đối với Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; khẳng định
được ý nghĩa, vai trò, dấu ấn đậm nét của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian người
sống và làm việc tại Tuyên Quang để lãnh đạo toàn quốc kháng chiến cũng như việc
học tập và làm theo lời Bác của Nhân dân Tuyên Quang,...).
- Chuẩn bị tốt các điều kiện dâng hương (Lễ, hương, hoa... và các điều kiện cần
thiết khác) phục vụ lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Chủ trì, phối hợp với đơn vị sự kiện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị
Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp chương trình trên kênh VTV1.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lập danh sách đại
biểu mời, gửi giấy mời đại biểu tham dự chương trình; tham gia công tác lễ tân,
hậu cần; chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh.
- Thiết kế ma két, giấy mời, trang trí sân khấu; kê bàn, ghế đại biểu đảm bảo đủ
số lượng (bao gồm cả sơ duyệt và tổng duyệt Chương trình nghệ thuật); có phương án
tổ chức khi trời mưa... Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị biển
tên đại biểu, mời đại biểu vào vị trí chỗ ngồi theo sơ đồ được duyệt.
- Chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng, cơ sở vật chất và các điều kiện
cần thiết khác tổ chức chương trình.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tiệc cơm
tiếp đại biểu (chiều ngày 18/5/2022) tại Nhà khách Kim Bình.
- Lập dự toán kinh phí; tổng hợp kinh phí của các cơ quan, đơn vị liên
quan gửi Sở Tài chính thẩm định.
- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ triển
khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được phân công theo kế hoạch.
4. Sở Tài chính:
- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực tế, thẩm định và báo
cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện đảm bảo cân đối,
phù hợp để triển khai thực hiện.
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- Hướng dẫn các đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết
toán đúng quy định.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị
liên quan tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh huy động nguồn lực xã
hội hóa để tổ chức Chương trình.
6. Sở Y tế: Chuẩn bị xe cứu thương, cử cán bộ thường trực cấp cứu trong
thời gian tổ chức chương trình; xây dựng kế hoạch, các phương án phòng, chống
dịch COVID-19 bảo đảm an toàn, hiệu quả.
7. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn thành phố huy động lực lượng
học sinh tham gia tập luyện và biểu diễn chương trình nghệ thuật (theo đề xuất
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng đạo diễn chương trình) .
- Huy động lực lượng học sinh THPT đến dự Chương trình theo nội dung nêu
tại mục 3, phần II Kế hoạch này.
8. Sở Thông tin và Truyền thông: Thực hiện tốt việc quản lý báo chí hoạt
động trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các thông tiêu cực đưa tin về sự
kiện theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm.
9. Trường Đại học Tân Trào: Huy động lực lượng sinh viên tham gia tập
luyện, biểu diễn chương trình nghệ thuật (theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch và Tổng đạo diễn chương trình).
10. Công an tỉnh
- Xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí phân luồng xe, bãi đỗ xe, đảm bảo
không bị ùn tắc và tuyệt đối an toàn giao thông; đảm bảo công tác an ninh, trật tự
trên địa bàn trước, trong thời gian diễn ra Chương trình.
- Tổ chức lực lượng tham gia Chương trình theo nội dung nêu tại mục 3,
phần II Kế hoạch này.
11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án và tổ chức thực
hiện rà phá bom mìn, vật liệu nổ; quản lý thiết bị bay không người lái (Flycam)
tại khu vực tổ chức Chương trình.
- Tổ chức lực lượng tham gia Chương trình theo nội dung nêu tại mục 3,
phần II Kế hoạch này.
12. Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
- Xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm.
- Thực hiện tiếp sóng truyền hình trực tiếp Chương trình trên sóng Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang online.
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- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch xây dựng kịch bản và các điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình
bảo đảm hiệu quả, chất lượng.
13. Công ty Điện lực Tuyên Quang: Cung cấp, đảm bảo nguồn điện ổn
định với công suất điện phù hợp phục vụ chương trình; có phương án nguồn điện
dự phòng khi gặp sự cố.
14. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh:
- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động chào mừng kỷ
niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chương trình nghệ thuật chào
mừng kỷ niệm; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân
trên địa bàn dự Chương trình.
- Huy động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn
viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị và nhân dân tham dự Chương trình.
15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
- Tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về về
các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm.
- Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên: Chỉ đạo huy động lực
lượng tham gia Chương trình theo nội dung nêu tại mục 3, phần II Kế hoạch này.
16. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức các hoạt động văn
hóa, thể thao, du lịch sôi nổi, hấp dẫn, hiệu quả chào mừng kỷ niệm 132 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương nhằm khơi dậy tình cảm và lòng
biết ơn của nhân dân đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang:
+ Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt công
tác tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện
chỉnh trang đô thị, các tuyến phố bảo đảm sạch đẹp.
+ Tiếp tục duy trì, tổ chức tốt hoạt động tại tuyến phố đi bộ phục vụ nhân
dân và du khách.
+ Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các phường xây dựng phương án, bố trí lực
lượng trông coi phương tiện phục vụ nhân dân và du khách tham gia chương trình
đảm bảo an toàn, hiệu quả.
+ Bố trí lực lượng tham gia Chương trình theo nội dung nêu tại mục 3, phần II
Kế hoạch này.
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Trên đây là kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 132
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân
huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; (phối hợp)
- VP Tỉnh ủy; VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, được giao
nhiệm vụ trong kế hoạch;
(thực hiện)
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, PCVP UBND tỉnh.
- Phòng THVX (Huy);
- Lưu: VT, THVX (Ntg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Việt Phương

