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Thực hiện Hướng dẫn số 22-CV/BTGTU, ngày 18/02/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

1. Nội dung thực hiện 

- Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các 

nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn 

hóa - văn nghệ. Trước mắt, cần tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, 

nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những 

quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ 

được nêu trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, 

tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 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 văn hóa - văn nghệ của Đảng.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tăng 

cường mở các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức viết bài, xây dựng chương trình 

phát thanh, nhằm tuyên truyền, quảng bá về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân 

tộc Việt Nam; Chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân 

văn, biểu dương các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người; 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.  

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 

09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước”; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về  

“Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 
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yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chương trình hành động số 116-CTr/TU, 

ngày 17/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 

22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình 

mới; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, lễ hội... trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

- Tuyên truyền thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ 

Chính trị (khóa X) về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 

12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang, lễ hội”; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 

04/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về thực hiện việc không tổ 

chức mời khách ăn “bữa phụ” trước tiệc cưới; Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 

của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc 

hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ 

và giải pháp chỉ đạo của Tỉnh ủy tại các báo cáo sơ kết 05 năm Chỉ thị số 41-

CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); tổng kết 10 

năm Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X). 

- Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của 

Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật 

trong thời kỳ mới”, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”. Hướng dẫn các hội viên Hội văn học nghệ thuật đổi 

mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tiếp tục phát động đội ngũ văn 

nghệ sĩ hưởng ứng sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước”.  

- Tăng cường chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn 

nghệ: 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; Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU, ngày 

05/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 

và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; Kế hoạch số 151/KH-BCĐ, ngày 

29/12/2020 của Ban chỉ đạo các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 – 2025 về tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự 

kiện quan trọng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị, địa 

địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - văn 

nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương trong 

năm 2021, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả.  

- Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII (đã thực hiện); chào mừng bầu cử Quốc hội và 
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HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025 bằng nhiều hình thức khác nhau. Thông 

qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 

cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chủ trương, định 

hướng đúng đắn của Đảng, Nhà nước; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành 

động, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và tổ chức 

thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025.  

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Kết luận số 51-

KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc “Tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 

05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc “Tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức 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 từng địa bàn đơn vị, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống 

dịch bệnh, cháy nổ, an ninh trật tự theo quy định của Chính phủ và tinh thần các 

văn bản chỉ đạo của tỉnh. 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, gắn với 

đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. 

Tuyên truyền nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy 

định về trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với 

công tác quản lý 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, tín 

ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan. Các địa bàn - nơi còn tồn tại các 

hiện tượng biến tướng, phản cảm trong lễ hội thời gian qua, cần chủ trì phối hợp 

với các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu mở cuộc tọa đàm chuyên sâu để 

tìm ra những giải pháp khả thi, khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

2. Hình thức tổ chức: 

- Biên tập, in ấn tài liệu tuyên tuyền cung cấp cho cơ sở; xây dựng tin bài 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, trên trang thông tin 

điện tử của địa phương, đơn vị…  

- Tuyên truyền cổ động trực quan: treo băng rôn khẩu hiệu, pa nô cổ động 

tại trung tâm các huyện, thành phố, khu vực đông dân cư; tuyên truyền trên hệ 

thống đèn led của cơ quan, đơn vị… 

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền lưu động; tuyên truyền trước và trong 

các buổi chiếu phim; Tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chung 

tại Nhà văn hoá, tại các thôn, khối phố … 

- Căn cứ điều kiện thực tế và tình hình dịch bệnh covid – 19, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, 

thể thao trong điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định. 
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3. Thời gian tổ chức các hoạt động: từ nay đến hết năm 2021. 

4. Tổ chức thực hiện 

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, 

thành phố: bám sát các nội dung được nêu tại Hướng dẫn 22-CV/BTGTU, ngày 

18/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn và Công văn này, chủ động 

xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác văn hóa- văn nghệ năm 

2021. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào 

mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, gắn với các 

phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, 

ngành, kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh (04/11/1931- 04/11/2021).  

Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ 

trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa- văn nghệ. Chỉ đạo, tổ chức đấu 

tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, 

thù địch, lợi dụng các hoạt động văn hóa - văn nghệ để tuyên truyền, xuyên tạc, 

chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng. 

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa 

và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực 

hiện đảm bảo hiệu quả; hàng quý, năm tổng hợp gửi báo cáo về Sở theo quy 

định./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Ban TG Tỉnh ủy LS; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ(HVH). 
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