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KẾ HOẠCH 

Phối hợp Tổ chức Liên hoan Tuyền truyền lưu động tỉnh Lào Cai  

lần thứ XX tại huyện Bảo Yên năm 2021 
 

 Thực hiện kế hoạch số 70/KH-SVHTTDL ngày 25/5/2021 của Sở Văn hóa thể 

thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động lần thứ XX, năm 

2021 (sau đây gọi tắt là Liên hoan); Thông báo số 25/TB-BTC, ngày 27/05/2021 

của BTC Liên hoan Thông báo về việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động 

tỉnh Lào Cai lần thứ XX, năm 2021. UBND huyện Bảo Yên xây dựng kế hoạch 

phối hợp Tổ chức Liên hoan Tuyền truyền lưu động (TTLĐ) tỉnh Lào Cai lần thứ 

XX năm 2021 tại huyện Bảo Yên cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Liên hoan được tổ chức nhằm kịp thời đánh giá hoạt động của các Đội 

tuyên truyền lưu động trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng, tuyên truyền các chương 

trình chỉ đạo trọng tâm của tỉnh đến với đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

2. Liên hoan là dịp các Đội Tuyên truyền khẳng định vị trí, vai trò trong hoạt 

động tuyên truyền tại địa phương; giới thiệu những cách làm hay để nhân rộng và 

tìm ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; đề ra phương hướng nâng cao 

hiệu quả tuyên truyền của các đội tuyên truyền lưu động. 

3. Là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; 

Chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 -01/10/2021) qua đó 

cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LIÊN HOAN 

Tất cả các Đội Tuyên truyền lưu động của các huyện, thị xã, thành phố; Đội 

tuyên truyền văn hóa của các đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh Lào Cai, các cộng 

tác viên hoạt động tuyên truyền, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn các đơn vị địa 

phương. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Dự kiến từ ngày 16/9/2021 đến hết ngày 20/9/2021 (Tùy theo 

tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 và Thông báo của Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch, UBND huyện sẽ thông báo việc điều chỉnh thời gian tổ chức Liên hoan 

nêu có thay đổi). 
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2. Địa điểm: Nhà văn hóa huyện BảoYên. 

IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG: 

Thời gian Nội dung Địa điểm 

Ngày 

16/9/2021 

Từ 8h00’ 

- Đón tiếp Đại biểu tại Nhà khách 

UBND huyện; 

- Đón tiếp các Đội về tham dự Liên 

hoan tại Nhà Văn hóa huyện. 

- Nhà khách UBND 

huyện Bảo Yên 

 - Nhà Văn hoá 

huyện 

Từ 9h30’ 

- Dâng lễ tại Đền Phúc Khánh Thành 

phần: Ban Tổ chức Liên hoan; Mỗi 

đơn vị dự thi cử Lãnh đạo và 03 tuyên 

truyền viên. 

Đền Phúc Khánh, 

thị trấn Phố Ràng 

10h00’ 
Họp các trưởng đoàn, Ban Tổ chức, 

Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Liên hoan 

Phòng họp tầng 2 

Nhà Văn hóa huyện 

BảoYên. 

  13h30’ - 

17h00’ 

Các đoàn chạy sân khấu chương trình 

thi. 
Nhà Văn hoá huyện 

19h30’ - 

22h00’ 

Các đoàn tiếp tục chạy sân khấu 

chương trình thi. 
Nhà Văn hoá huyện 

Ngày 

17/9/2021 

8h00’ - 11h00’ 

 Ban Tổ chức thực hiện Khai mạc và 

thực hiện Chương trình diễu hành xe 

Tuyên truyền lưu động trên các trục 

đường chính của huyện, cụ thể: 

- Lịch trình Diễu hành: Các đoàn tập 

trung tại Sân Đền Phúc Khánh - Di 

chuyển ra Quốc lộ 279 - Di chuyển 

hướng Khu Hành chính mới huyện 

Bảo Yên- Cầu Chom - Bến Xe (km3) 

- Di chuyển dọc theo Quốc lộ 70 - thị 

trấn Phố Ràng - Đến Cầu Mác TDP 

9B -  

  Sau đó các xe di chuyển ngược lại 

theo QL 70 về thị trấn Phố Ràng- Qua 

ngã 4 Thương Nghiệp - Rẽ Quốc lộ 

279, sau đó tập trung tại Sân Đền 

Phúc Khánh. 

- Quốc lộ 279 - 

Quốc lộ 70 thị trấn 

Phố Ràng 

 Khai mạc chương trình thi đấu giao 

hữu môn bóng chuyền hơi giữa các 

Đội TTLĐ tham gia dự thi và đội 

TTLĐ tỉnh 

Sân Nhà thi đấu 

TDTT huyện Bảo 

Yên. 

13h30’ - 

17h00’ 

Tiếp tục thi đấu môn bóng chuyền 

hơi. 

Sân Nhà thi đấu 

huyện Bảo Yên. 
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17h30’ 

 Dự tiệc chiêu đãi của UBND huyện 

Bảo Yên,  

- Thành phần: Đại biểu, Ban tổ chức, 

Ban giám khảo, Tổ thư ký, toàn bộ 

thành viên các Đội về dự thi; tổ phục 

vụ. 

Tại nhà hàng Bình 

Mầu (dự kiến) 

 19h30’ - 

22h30’ 

Khai mạc Liên hoan: Các đơn vị đảm 

bảo 100% quân số tham dự. 

(Dự kiến Đội TTLĐ huyện Bảo Yên 

thi số 1) 

Nhà Văn hoá huyện 

Bảo Yên 

Ngày 

18/9/2021 

8h00’-11h30’ 
04 đội tiếp tục thực hiện chương trình 

thi 

Nhà Văn hoá huyện 

Bảo Yên 

14h00’- 16h00’ 
03 đoàn tiếp tục thực hiện Chương 

trình thi. 

Nhà Văn hoá huyện 

Bảo Yên 

  20h00’ - 

21h30’ 

Các đội biểu diễn phục vụ cơ sở tại 4 

xã trong huyện 

Vĩnh Yên, Minh 

Tân, Phúc Khánh, 

XuânThượng 

Ngày 

19/9/2021 

8h00’ - 10h00’ 

Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ 

Thư ký xét giải 

Phòng họp tầng 2 

Nhà Văn hóa huyện 

Bảo Yên 

8h00’-11h00’ 
Chạy Chương trình công diễn Nhà Văn hoá huyện 

Bảo Yên 

14h00’ 
Ban Tổ chức chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ Bế mạc, trao giải Phòng họp tầng 2 

Nhà Văn hóahuyện 
15h00’ Họp các trưởng đoàn rút kinh nghiệm. 

 20h00’ - 

21h45’ 

Tổng kết, trao giải và công diễn các 

tiết mục đặc sắc, trao quyền đăng cai 

Liên hoan lần thứ XXI, năm 2023 cho 

huyện Văn Bàn 

Tại Sân Lễ Hội Đền 

Phúc Khánh 

Ngày 

20/9/2021 

 
Chia tay các đoàn trở về địa phương 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, thể thao -

Truyền thông đón tiếp và sắp xếp chỗ nghỉ của đại biểu Lãnh đạo Sở, ngành của 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố đến dự liên hoan. 

- Phối hợp chuẩn bị tiệc chiêu đãi các đoàn và các đại biểu tham gia Liên 

hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Lào Cai lần thứ XX năm 2021 vào tối ngày 

17/9/2021. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 
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- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Liên hoan 

Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Lào Cai lần thứ XX năm 2021 tại huyện Bảo 

Yên. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Văn 

hóa, thể thao - Truyền thông đón và sắp xếp chỗ nghỉ của đại biểu Lãnh đạo Sở, 

ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã đến dự liên hoan; các đội thi 

của các huyện, thị xã, thành phố. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông chuẩn bị quà tặng 

các đoàn tham dự Liên hoan. 

- Phối hợp với UBND thị trấn Phố Ràng, Ban Quản lý Di tích Đền Phúc 

Khánh sắp xếp, hỗ trợ để các Đoàn tham gia TTLĐ dâng hương tại Đền Phúc 

Khánh;  

- Chuẩn bị giấy mời đại biểu ở huyện, dự thảo bài phát biểu chào mừng của 

Lãnh đạo huyện. 

- Phối hợp với UBND các xã được chọn làm điểm phục vụ cơ sở của các đội 

tuyên truyền lưu động, làm tốt công tác chuẩn bị, đón tiếp các đoàn và tuyên 

truyền rộng rãi để nhân dân đến xem các chương trình biểu diễn. 

- Liên hệ nơi ăn, nghỉ và cử cán bộ phụ trách hướng dẫn cho các Đoàn về 

tham dự liên hoan. 

3. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng UBND huyện đón và 

sắp xếp chỗ nghỉ của đại biểu Lãnh đạo Sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố đến dự liên hoan; các đội thi của các huyện, thị xã, thành phố. 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch, quyết định thành lập Đội 

thi của huyện Bảo Yên tham gia Liên hoan; xây dựng kịch bản, nội dung chương 

trình, tổ chức tập luyện tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Lào Cai lần 

thứ XX năm 2021. 

- Tham mưu chuẩn bị quà cho Đội thông tin lưu động các huyện, thị xã, thành 

phố tham gia liên hoan.  

- Tham mưu cho UBND huyện cơ cấu giải thưởng chuyên đề do huyện Bảo 

Yên trao (nội dung giải thưởng, số lượng - khoảng 05 giải, mức thưởng, cờ giải,...) 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh kiểm tra rà soát lại hệ 

thống âm thanh, ánh sáng tại hội trường Nhà văn hóa huyện, Sân Lễ hội Đền Phúc 

Khánh để tổ chức Lễ diễu hành xe lưu động và đêm công diễn các tiết mục đạt giải 

tại Liên hoan (từ 17h00p, ngày 20/9/201); đảm bảo chất lượng tốt phục vụ cho 

chương khai mạc và các phần thi của các đội 

- Chuẩn bị phòng họp tại tầng 2 Nhà Văn hóa huyện theo tinh thần Kế hoạch. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh tuyên truyền bằng băng 

rôn, khẩu hiệu, panô tại khu vực diễn ra Liên hoan và các trục đường chính của 

huyện (từ đầu các tuyến đường vào huyện); xây dựng bản tin phát thanh quảng bá 
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trước và trong thời điểm diễn ra liên hoan; tuyên truyền băng rôn tại những địa 

điểm có đội TTLĐ đến biểu diễn. 

Nội dung băng rôn, khẩu hiệu 

1. Nhiệt liệt chào mừng các đoàn về tham gia Liên hoan Tuyên truyền lưu 

động tỉnh Lào Cai lần thứ XX, năm 2021! 

2. Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Lào Cai lần thứ XX, năm 2021, từ 

ngày 16 đến ngày 20 tháng 9 năm 2021! 

3. Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Lào Cai lần thứ XX, năm 2021 chào 

mừng 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai! 

- Thực hiện trang trí khánh tiết khu vực diễn ra Liên hoan và khu vực khai 

mạc diễu hành xe tuyên truyền, đêm công diễn và trao giải (Sân Đền Phúc Khánh) 

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền, quảng bá về những tiềm năng, thế mạnh, 

vùng đất, con người Bảo Yên để giới thiệu đến các huyện, thị xã, thành phố trong 

tỉnh. 

- Chuẩn bị bộ trang âm nhỏ để lãnh đạo huyện phát biểu và các đoàn giao lưu 

tại tiệc chiêu đãi. 

- Chuẩn bị 03 sân thi đấu cho các đoàn về tham gia giao hữu môn bóng 

chuyền hơi, chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết, bố trí hỗ trợ lực lượng 

trọng tài điều hành các trận đấu. 

- Hướng dẫn Ban văn hoá các xã được chọn làm điểm phục vụ cơ sở của các 

đội tuyên truyền lưu động, làm tốt công tác đón tiếp các đoàn và tuyên truyền rộng 

rãi để nhân dân đến xem các chương trình biểu diễn. Cử cán bộ làm công tác tiền 

trạm cơ sở và đưa các đoàn đến địa điểm biểu diễn phục vụ nhân dân. 

- Dự trù kinh phí thực hiện tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Lào 

Cai lần thứ XX, năm 2021 tại huyện gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định 

trình UBND huyện phê duyệt theo quy định. 

4. Trung tâm Y tế huyện 

- Cử cán bộ kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, 

nơi ăn uống của các đoàn tham gia liên hoan. 

- Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 theo quy định của 

Trung ương, của tỉnh, của huyện tại các địa điểm tổ chức các hoạt động. 

5. Bệnh viện đa khoa huyện 

 Chuẩn bị các loại thuốc thiết yếu, xe cứu thương (khi cần) và cử cán bộ tham 

gia chăm sóc Y tế trong thời gian diễn ra các hoạt động tại liên hoan. 

6. Điện Lực huyện 

 Đảm bảo nguồn điện ổn định tại những địa điểm tổ chức liên hoan tuyên 

truyền lưu động tỉnh Lào Cai lần thứ XX năm 2021; đồng thời, xử lý khắc phục 

nhanh chóng sự cố hệ thống điện bị hư hỏng, bố trí máy phát điện dự phòng để 

đảm bảo các nguồn điện không bị gián đoạn. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
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- Cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông tham 

gia các nội dung thi tại Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Lào Cai lần thứ XX, 

năm 2021. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Thẩm định trình UBND huyện cấp kinh phí đảm bảo các hoạt động của liên 

hoan theo kế hoạch. 

9. Công an huyện 

- Chỉ đạo lực lượng, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trong 

khu vực tổ chức và trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan. 

- Bố trí cảnh sát giao thông dẫn đường để các đoàn xe diễu hành trên các 

tuyến đường, phố trung tâm huyện. 

11. UBND thị trấn Phố Ràng 

Tuyên truyền, vận động đông đảo quần chúng nhân dân; lực lượng đoàn viên, 

hội viên biết và tham gia cổ vũ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền 

trong suốt quá trình diễn ra liên hoan. 

12. UBND các xã: Vĩnh Yên, Minh Tân, Phúc Khánh, XuânThượng 

- Chuẩn bị tốt địa điểm, cơ sở vật chất, phối hợp tốt với các đoàn đến tuyên 

truyền, biểu diễn phục vụ nhân dân. 

- Căng treo băng rôn, khẩu hiệu tại địa điểm có đội TTLĐ đến biểu diễn (nội 

dung băng zôn: Nhiệt liệt chào mừng các đoàn về tham gia Liên hoan Tuyên truyền 

lưu động tỉnh Lào Cai lần thứ XX, năm2021!). 

- Tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

các hình thức khác để nhân dân trong xã đến xem và cổ vũ cho chương trình của 

đoàn tham gia liên hoan. 

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức chức Liên hoan tuyên truyền lưu động 

tỉnh Lào Cai lần thứ XX, năm 2021 tại huyện Bảo Yên. UBND huyện Bảo Yên 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ trong qua trình tổ chức 

triển khai thực hiện kế hoạch; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phân công 

phụ trách, đảm bảo các nội dung chương trình Liên hoan tuyên truyền lưu động 

tỉnh Lào Cai lần thứ XX, năm 2021 tổ chức tại huyện Bảo Yên đạt kết quả tốt./. 

  

Nơi nhận:  
- Sở  VHTT&DL tỉnh;  
- TT. Huyện uỷ, HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; 
- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện; 
- Các đơn vị, trường học; 
- UBND các xã, thị trấn trong huyện; 
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

  

 
 

 

 

  

Nguyễn Anh Dũng 
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