ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VÂN HỒ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 163/KH-UBND

Vân Hồ, ngày 16 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La
lần thứ XI, năm 2022 tại thành phố Sơn La
Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh
Sơn La về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La Lần thứ XI,
năm 2022 tại thành phố Sơn La; Công văn số 1305/SVHTT&DL-QLVH ngày
13/6/2022 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc chuẩn bị các điều kiện
và tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ XI, năm 2022, tại
thành phố Sơn La.
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tham gia Hội thi tuyên truyền
lưu động tỉnh Sơn La lần thứ XI năm 2022, tại thành phố Sơn La, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh,
huyện đến vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới để nhân dân hiểu biết, qua đó
hăng hái tham gia lao động, học tập, sản xuất phát triển kinh tế, bảo đảm giữ gìn
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện lòng kính trọng,
biết ơn đối với những thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến cho đất nước, qua đó
nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, khơi dậy và bồi đắp những giá
trị nhân ái của người Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc.
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mối quan hệ

đoàn kết thủy chung Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Sơn La với 09 tỉnh nước Cộng
hòa DCND Lào; Ý nghĩa tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ hữu nghị
truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do các
thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Sự cần
thiết và tầm quan trọng của sự đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai
quốc gia trong thời kỳ mới.
- Thông qua các hoạt động của hội thi, khẳng định những mặt đã làm
được, những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra các giải pháp định hướng tiếp tục đẩy
mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc,
chung tay xây dựng quê hương Vân Hồ ngày càng giàu đẹp.
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2. Yêu cầu
- Nội dung tuyên truyền chính xác, ngắn gọn, kịp thời, phù hợp, chất
lượng cao, phản ánh các nhiệm vụ trọng tâm mang tính thời sự của địa phương.
- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tham gia hội thi đảm bảo khoa học, thiết
thực, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả
II. CHỦ ĐỀ

Chủ đề của Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ XI, năm
2022, tại thành phố Sơn La bao gồm các nội dung:
- Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Ca ngợi các anh hùng thương binh, liệt sỹ, người có công đã dũng cảm
chiến đấu, anh dũng hy sinh và hiến dâng xương máu của mình vì độc lập dân
tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân; Ca ngợi những tấm gương của thương binh,
người có công hăng say trong lao động sản xuất góp phần xây dựng quê hương,
đất nước.
- Tuyên truyền về truyền thống cách mạng, tình đoàn kết hữu nghị đặc
biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; tỉnh Sơn La với 09 tỉnh nước Cộng hòa
DCND Lào.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian
- Tuyển chọn diễn viên: Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 04/8/2022.
- Tổ chức tập luyện tại huyện: Từ ngày 06/8/2022 đến ngày 15/8/2022 (dự
kiến báo cáo chương trình chiều ngày 15/8).
- Tham dự Hội thi (03 ngày): Dự kiến từ ngày 17/8/2022 - 19/8/2022.
2. Địa điểm
- Địa điểm luyện tập: Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Vân Hồ.
- Địa điểm dự thi: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Sơn La, Quảng
trường Tây Bắc - Thành phố Sơn La.
IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Thi xe tuyên truyền cổ động: Xe ô tô tuyên truyền trang trí cờ, hoa,
biển tên, pa nô cổ động khẩu hiệu phù hợp với chủ đề của đội thi.
2. Thi câu chuyện thông tin
- Đội tuyên truyền lưu động xây dựng chương trình kết hợp 03 phương
thức: Tuyên truyền miệng, tiểu phẩm, văn nghệ, các loại hình nghệ thuật, cổ
động có tính độc đáo, sáng tạo phù hợp với chủ đề của đội thi.
- Thời lượng: Từ 20 - 25 phút.
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3. Thi triển lãm ảnh
- Hình thức: Biên tập và lựa chọn trưng bày 10 ảnh, kích cỡ 40cm x 60cm
phù hợp với chủ đề của đội thi.
- Thời gian thuyết minh không quá 07 phút (tự chuẩn bị khung theo mẫu
của Ban Tổ chức, quy định trong quy chế hội thi).
V. Thành phần tham gia hội thi
- Số lượng: Thành lập đội tham gia không quá 20 người.
- Diễn viên, nghệ nhân là những cộng tác viên tiêu biểu, hạt nhân văn
nghệ xuất sắc đang học tập, công tác và sinh sống trên địa bàn huyện Vân Hồ,
có khả năng tuyên truyền miệng; có kinh nghiệm và phong cách biểu diễn, xử lý
tình huống, sân khấu.
VI. KINH PHÍ

Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2022 đã cấp cho Trung
tâm Truyền thông - Văn hóa.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa xây dựng kịch bản của
từng phần thi đúng chủ đề của hội thi.
- Thẩm định nội dung tham gia hội thi theo quy định.
2. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
- Xây dựng Kế hoạch tuyển chọn diễn viên, kịch bản chi tiết từng nội
dung thi đảm bảo chất lượng, đúng chủ đề.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện dự thảo Quyết định thành lập đoàn
tham gia hội thi, tổ chức luyện tập chương trình và đưa đoàn tham gia hội thi
đảm bảo an toàn, đúng thành phần và thời gian.
- Trang trí xe thông tin, biển tên, khẩu hiệu, cờ hoa, pa nô và các vật tư
khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức hội thi.
- Lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình
Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.
- Báo cáo kết quả tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần
thứ XI, năm 2022 về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin).
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định kinh phí tham gia Hội thi
tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ XI, năm 2022 của Trung tâm Truyền
thông - Văn hóa, trình Thường trực Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp
với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, giáo
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viên, nhân viên tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ XI,
năm 2022 (khi được trưng tập).
4. Phòng Nội vụ: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết
định thành lập đoàn tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ
XI, năm 2022 trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa.
6. Ủy ban nhân dân các xã: Phối hợp với Trung tâm truyền thông - Văn
hóa tuyển chọn các hạt nhân, cộng tác viên (khi được trưng tập) tham gia Hội thi
tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ XI, năm 2022 tại thành phố Sơn La
đảm bảo chất lượng.
Trên đây là Kế hoạch tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La
lần thứ XI, năm 2022. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các xã tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở VHTT&DL;
- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND;
- Lưu: VT, VHTT (20b).

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

Vũ Thanh Hải

