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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO  

Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then  

của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 

 

Căn cứ Văn bản số 168/BVHTTDL-DSVH ngày 13/01/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của 

UNESCO di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành Then của người Tày, Nùng, 

Thái ở Việt Nam"; Kết luận số 637-KL/TU ngày 02/6/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Tuyên Quang về dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận bằng ghi danh 

UNESCO di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành Then của người Tày, Nùng, 

Thái ở Việt Nam", 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận 

Bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành Then của 

người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 (sau đây 

gọi tắt là Lễ đón nhận và Lễ hội), như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức Lễ đón nhận nhằm tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành 

Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" được UNESCO ghi danh vào danh 

sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khẳng định bản sắc văn hóa 

phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, các dân tộc Tày, Nùng, 

Thái nói riêng. Đồng thời tuyên truyền, quảng bá sâu rộng trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về giá trị của di sản và ý nghĩa của việc UNESCO ghi danh 

"Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách di sản văn 

hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Gắn tuyên truyền, quảng bá di sản với quảng 

bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của mỗi địa phương có di sản Then. 

Tổ chức Lễ hội Thành Tuyên nhằm tăng cường giới thiệu với nhân dân cả 

nước và quốc tế về hình ảnh đất nước, con người và các giá trị di sản văn hóa của 

Tuyên Quang, đặc biệt là những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương 

cách mạng, Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến; tiếp tục xây dựng Lễ hội 

Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.  

2. Yêu cầu 

Lễ đón nhận cần có sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh tham gia Lễ đón 

nhận. Nội dung các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận phải thiết thực, đảm 

bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của các tỉnh 

tham dự Lễ đón nhận. 
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Việc tổ chức Lễ hội Thành Tuyên phải thực sự hấp dẫn, thể hiện đậm nét 

bản sắc văn hóa của tỉnh Tuyên Quang, gắn các hoạt động tại Lễ hội với quảng 

bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh.  

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Quy mô: 

Lễ đón nhận tổ chức vào dịp Lễ hội Thành Tuyên năm 2020, có sự tham 

gia của 11 tỉnh: Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng 

Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai.   

Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, có sự 

tham gia hoạt động của các tỉnh tham gia Lễ đón nhận; các ngành, cơ quan, 

đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang và mời Văn 

phòng UNESCO tại Việt Nam, một số đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tổ chức phi 

chính phủ tại Việt Nam tham dự. 

2. Thời gian: 

Từ ngày 25/9/2020 đến hết ngày 26/9/2020 (ngày 09/8 đến 10/8 âm lịch). 

Đoàn diễn viên, nghệ nhân của các tỉnh có mặt tại tỉnh Tuyên Quang từ ngày 

23/9/2020 để hợp luyện, tổng duyệt chương trình Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội. 

3. Địa điểm: Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

III. CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CƠ QUAN PHỐI HỢP, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

1. Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

2. Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố tham gia Lễ đón nhận. 

3. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh tham gia Lễ 

đón nhận; Đài Phát thanh và Truyền hình và một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn 

vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang. 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Các hoạt động chính 

1.1. Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội Thành Tuyên 

- Thời gian: 20 giờ 00', ngày 25/9/2020 (dự kiến tổng duyệt chương trình 

vào 19 giờ, ngày 24/9/2020).  

- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Chương trình Lễ đón nhận:  

+ Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. 

+ Trao bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành 

Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam". 
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+ Phát biểu của Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam. 

+ Công bố Chương trình hành động và cam kết bảo vệ phát huy di sản 

“Thực hành Then Tày, Nùng, Thái" ở Việt Nam của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

+ Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

+ Phát biểu đáp từ của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. 

+ Phát biểu của đại diện cộng đồng chủ thể di sản văn hóa "Thực hành 

Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam".  

+ Chương trình nghệ thuật (dự kiến thời lượng 40 đến 45 phút): Do tỉnh 

Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các tỉnh, tham gia Lễ đón nhận chuẩn bị (bao 

gồm thực hành Then truyền thống của cộng đồng, các tiết mục nghệ thuật hát 

Then, đàn tính, trích đoạn then cổ đặc sắc của các tỉnh). 

 (Có kịch bản riêng, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, 

Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

và Đài Phát thanh và truyền hình của một số địa phương trong cả nước). 

- Chủ trì: Ban Tổ chức Lễ đón nhận. 

- Đơn vị đầu mối: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

- Thành phần phối hợp: Đoàn diễn viên, nghệ nhân các tỉnh tham gia 

Lễ đón nhận; Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang.  

- Thành phần đại biểu mời dự: 

+ Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

+ Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương gồm: Ban Tuyên 

giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Ban Đối ngoại Trung ương; Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy 

ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; Ủy ban Dân tộc; Bộ Thông tin và 

Truyền thông; Bộ Công thương; Bộ Ngoại giao; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài 

chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng Chính phủ.  

+ Đại diện các tổ chức, hội: Trưởng Văn phòng Đại diện UNESCO tại Việt 

Nam; đại diện Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, đại diện một số cơ quan ngoại 

giao là thành viên Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo 

vệ di sản văn hóa phi vật thể, gồm: Philippines, Sri Lanka, Áo, Hà Lan, Ba Lan, 

Cu Ba; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam; Hội Văn nghệ dân gian Việt 

Nam; Hội Nhạc sỹ Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt 

Nam, Hội Di sản Việt Nam. 

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Bộ Công thương: Tổng cục Du lịch; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Di sản văn 

hóa; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Vụ Văn hóa dân tộc; Viện 

Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam; Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc 

gia); Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ 

thuật Việt Nam; Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương). 
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+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao: Vụ Ngoại 

giao văn hóa và UNESCO, Cục Ngoại vụ địa phương. 

+ Đại sứ quán một số nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Italia, 

Cộng hòa Séc, Hoa Kỳ, Singapore, Israel, Na Uy… 

+ Một số tổ chức quốc tế, tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 

có quan hệ hợp tác với tỉnh Tuyên Quang. 

+ Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân; lãnh đạo Ủy ban nhân dân; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao 10 tỉnh tham gia Lễ đón nhận. 

+ Đại biểu Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo 

huyện/thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; thành 

viên Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, văn hóa quan trọng năm 

2020 (theo Quyết định số 464/QĐ-UBND, ngày  29/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh) tỉnh Tuyên Quang. 

+ Các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương: Đài Tiếng nói Việt Nam, 

Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình 

Quân đội Nhân dân; Báo Tiền Phong, Báo Văn hóa, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp 

chí Văn hóa các dân tộc, Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, Tạp chí Du lịch,…  

+ Một số nhà nghiên cứu văn hóa dân gian ở Trung ương, khu vực và của 

tỉnh Tuyên Quang; các Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, cộng đồng chủ thể 

di sản văn hóa “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” ở 

Tuyên Quang. 

+ Nghệ nhân, diễn viên quần chúng các tỉnh tham gia Lễ đón nhận. 

+ Các nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp Trung ương và 

địa phương. 

1.2. Đêm hội Thành Tuyên  

- Thời gian: 20 giờ ngày 26/9/2020 (dự kiến tổng duyệt chương trình vào 

19 giờ, ngày 23/9/2020). 

- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. 

- Chủ đề: "Lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên". 

- Thành phần: Các huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang. 

- Nội dung: Diễn diễu mô hình đèn Trung thu; biểu diễn nghệ thuật đương 

đại; trình diễn di sản then Tày, Nùng, Thái. 

- Chương trình Đêm hội: 

+ Chương trình nghệ thuật thiếu nhi chào mừng (thời lượng 15 phút). 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó. 

+ Diễn diễu mô hình đèn Trung thu. 

- Đơn vị chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 
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- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang chủ trì, phối 

hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (chỉ đạo xây dựng, chuẩn bị mô 

hình diễn diễu); Ủy ban nhân dân huyện (mỗi huyện tham gia diễn diễu 01 mô hình).  

- Đơn vị phối hợp xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân 

dân thành phố Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Thành phần đại biểu: Như đại biểu mời dự chương trình đêm 25/9 (9/8 Âm lịch). 

2. Các hoạt động phụ trợ 

2.1. Trưng bày, triển lãm di sản then Tày, Nùng, Thái Việt Nam và các 

sản vật đặc sắc của các địa phương 

- Quy mô: 11 tỉnh tham gia Lễ đón nhận. 

- Thời gian: Từ ngày 25/9 đến 26/9/2020. Khai mạc triển lãm vào 08h00', 

ngày 25/9/2020. 

- Địa điểm: Khu vực hành lang Đại lộ Tân Trào (từ Khách sạn Mường 

Thanh đến hết khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ). 

- Nội dung trưng bày:  

Các đơn vị tự thiết kế, trang trí, trưng bày các hiện vật, hình ảnh, sản 

phẩm, (hình ảnh những nghệ nhân tiêu biểu, các loại nhạc cụ, trang phục dùng 

cho hát Then, đàn tính của các địa phương; các sản vật đặc trưng của địa 

phương),… để du khách nghiên cứu, tìm hiểu về di sản văn hóa Then, Tày, Nùng, 

Thái ở Việt Nam, đồng thời thưởng thức, mua sắm các sản vật của các tỉnh.  

(Ban Tổ chức bố trí mỗi tỉnh 01 gian triển lãm rộng 6m x 3m, cao 2,7m  để 

các đơn vị  thực hiện trưng bày, giới thiệu). 

- Đơn vị chỉ đạo thực hiện: Ban tổ chức Lễ đón nhận.  

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và 11 

tỉnh tham gia Lễ đón nhận. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh. 

2.2. Trưng bày, giới thiệu sản vật đặc sắc, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang  

- Quy mô: 07 huyện, thành phố, Tỉnh đoàn thanh niên, các doanh nghiệp, 

cơ sở kinh doanh, công ty lữ hành,... của tỉnh Tuyên Quang.  

- Thời gian: Từ ngày 25/9 đến ngày 01/10/2020 (ngày 09-15/8/2020 Âm  lịch). 

- Địa điểm: Dọc hành lang Đại lộ Tân Trào (nối liền với không gian Trưng 

bày, triển lãm ảnh và các hiện vật Di sản văn hóa Then  Tày, Nùng, Thái Việt Nam). 

- Nội dung: Trưng bày, chế biến, giới thiệu ẩm thực, bán hàng nông sản 

đặc trưng, các sản phẩm du lịch tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang phục vụ nhu cầu 

tìm hiểu, mua sắm của nhân dân và du khách. 

- Hình thức: Ban Tổ chức dựng khung gian hàng (3m x 3m/gian) theo sơ 

đồ, bố trí để thực hiện việc trưng bày, chế biến giới thiệu ẩm thực; bán hàng nông 

sản và các sản phẩm du lịch. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 
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2.3. Giới thiệu không gian Ẩm thực xứ Tuyên và Lễ hội bia Hà Nội 

- Quy mô: 07 huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang; Tổng Công ty Bia - 

Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

- Thời gian: + Trưng bày, giới thiệu ẩm thực: Từ ngày 25/9 - 27/9/2020. 

                    + Lễ hội Bia Hà Nội: Từ 16 giờ 00 phút, ngày 26/9/2020. 

(Khai mạc chung vào 16 giờ 00 phút, ngày 26/9/2020) 

- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh.  

- Nội dung: Trưng bày, chế biến, giới thiệu ẩm thực đặc trưng, tiêu biểu của 

tỉnh Tuyên Quang; giới thiệu bia Hà Nội. 

- Hình thức: Ban Tổ chức dựng khung gian hàng (mỗi huyện, thành phố 02 

gian hàng, mỗi doanh nghiệp từ 1-2 gian, kích thước 3m x 3m/gian) theo sơ đồ, 

bố trí để thực hiện việc trưng bày, chế biến giới thiệu ẩm thực xứ Tuyên.  

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; 

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO). 

2.4. Hội chợ thương mại và du lịch 

- Thời gian: Từ ngày 20/9 đến ngày 27/9/2020. 

- Địa điểm: Mặt bằng Rạp Tháng Tám (cũ). 

- Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh. 

- Quy mô: Các đơn vị, tổ chức, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, buôn 

bán trong và ngoài tỉnh.   

- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm thương mại; các 

sản phẩm văn hóa, du lịch,... 

(Có Kế hoạch riêng) 

2.5. Chương trình đưa hàng Việt về khu đô thị 

- Thời gian: Từ ngày 24/9 đến ngày 01/10/2020. Khai mạc vào 20 giờ ngày 

24/9/2020. 

- Địa điểm: Khu đô thị Shophouse Vincom Tuyên Quang. 

- Đơn vị chỉ đạo: Cục Xúc tiến thương mại. 

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh. 

- Quy mô: 25 gian hàng của 10 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

-  Nội dung:  Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” và bán hàng hóa do Việt Nam sản xuất có chất lượng tốt. 

(Có Kế hoạch riêng) 

2.6. Giải Quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang mở rộng 

- Thời gian: Từ ngày 25/9 đến 27/9/2020. 

- Địa điểm: Sân Quần vợt Nhà khách Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang. 
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- Thành phần: Các Câu lạc bộ của tỉnh Tuyên Quang; mời đại biểu các tỉnh 

tham gia Lễ đón nhận; một số Câu lạc bộ tại các địa phương do Liên đoàn Quần 

vợt tỉnh Tuyên Quang mời,... 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên đoàn quần vợt 

tỉnh Tuyên Quang. 

(Có Kế hoạch, Điều lệ quy định chi tiết riêng). 

V. KINH PHÍ 

1. Kinh phí tổ chức Lễ đón nhận được bố trí từ ngân sách của tỉnh Tuyên 

Quang; nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. 

2. Các tỉnh, thành phố tham gia Lễ đón nhận đảm bảo kinh phí ăn nghỉ, các 

điều kiện để tham gia các hoạt động tại Lễ đón nhận.  

VI. TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC  

1. Công tác truyền thông: Thực hiện sau khi Kế hoạch được ban hành đến 

hết thời gian diễn ra các hoạt động tại Lễ đón nhận.  

2. Thành lập Ban Tổ chức Lễ đón nhận: Trước ngày 05/7/2020. 

3. Làm việc với một số tập đoàn lớn đề nghị bảo trợ truyền thông cho      

Lễ đón nhận và Lễ hội: Từ tháng 6/2020. 

4. Hoàn thành các kịch bản chi tiết Lễ đón nhận: Trước ngày 20/8/2020. 

5. Họp Ban Tổ chức Lễ đón nhận: Trong tháng 8/2020. 

6. Tổ chức tập luyện chương trình khai mạc Lễ đón nhận và Lễ hội; tổng 

duyệt báo cáo vào ngày 24/9/2020. 

VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Có văn bản đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, 

Thông tấn xã Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ đón nhận và tuyên 

truyền các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận. 

- Xây dựng Chương trình hành động và cam kết bảo vệ và phát huy di sản 

"Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam". 

- Chỉ đạo Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác Quốc tế và các đơn vị liên 

quan thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Tuyên Quang và các địa phương có di 

sản Then tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao; dịch các bài phát biểu (lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESSCO) từ tiếng Việt sang 

tiếng Anh; từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong Lễ đón nhận.  

- Chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn thẩm định kịch bản và Chương trình 

nghệ thuật tại Lễ đón nhận. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia Lễ đón nhận 

- Cử 01 đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Ban Tổ chức Lễ 

đón nhận; tham gia phần nghi lễ đón nhận bằng ghi danh của UNESCO di sản 

văn hóa phi vật thể "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam"  

(theo kịch bản của Ban Tổ chức). 
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- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch của địa phương tham gia đầy đủ các nội dung 

trong khuôn khổ Lễ đón nhận do tỉnh Tuyên Quang tổ chức: 

+ Lựa chọn, thành lập đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng (số lượng 

không quá 30 người) tập luyện 01 tiết mục nghệ thuật hát Then, đàn tính/trích 

đoạn then cổ đặc sắc hoặc thực hành Then truyền thống của cộng đồng (từ 03 - 

05 phút) có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương biểu diễn 

tại Lễ đón nhận. 

+ Chuẩn bị 01 bản Demo đĩa hình tiết mục; 01 video clip giới thiệu về di 

sản văn hóa, cảnh quan, tiềm năng du lịch của địa phương,... (thời lượng bằng tiết 

mục trình diễn, có cam kết bản quyền hình ảnh) để cung cấp cho Tổng đạo diễn 

biên tập, dàn dựng phụ họa cho tiết mục biểu diễn trong Lễ đón nhận. 

+ Tham gia gian trưng bày triển lãm di sản then Tày, Nùng, Thái ở Việt 

Nam và các sản vật đặc sắc của các địa phương. 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng thông 

tin điện tử của địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi về sự kiện trên các 

phương tiện truyền thông tại địa phương. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: 

3.1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Lễ 

đón nhận và Lễ hội. 

- Cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Lễ đón nhận và Lễ hội theo đề nghị. 

- Thẩm định nội dung khẩu hiệu tuyên truyền do Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch dự thảo. 

3.2. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tham mưu, đề xuất kế hoạch đón tiếp các đồng chí lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương (chức 

vụ Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng), các đồng chí Bí thư Tỉnh 

ủy các tỉnh đến dự Lễ đón nhận và Lễ hội. 

3.3. Đề nghị Tỉnh đoàn Tuyên Quang 

- Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện các hoạt động thanh niên tình 

nguyện, hướng dẫn, phục vụ đại biểu, khách du lịch trong dịp diễn ra Lễ đón 

nhận và Lễ hội; thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá về mục đích, ý 

nghĩa, quy mô và các hoạt động diễn ra tại Lễ đón nhận và Lễ hội trên mạng 

xã hội, website Tỉnh đoàn. 

- Chỉ đạo trung tâm Văn hóa - Thể thao, Thanh thiếu nhi tỉnh bố trí địa 

điểm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức giới thiệu không gian Ẩm thực 

Xứ Tuyên và Lễ hội Bia Hà Nội. 

- Chuẩn bị, lựa chọn các sản phẩm văn hóa, du lịch tiêu biểu của thanh 

niên để trưng bày, giới thiệu tại gian hàng Thanh niên khu vực Đại lộ Tân Trào. 
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3.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Là cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân 

tỉnh về nội dung các hoạt động và các điều kiện tổ chức Lễ đón nhận và Lễ hội. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, đề 

xuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ đón nhận và Lễ hội. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban UNESCO về việc 

sử dụng logo của UNESCO trong giấy mời, maket sân khấu Poster chương trình, 

thẻ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các hoạt động khác của Lễ đón nhận. 

- In sao bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành Then 

của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" phục vụ trao cho các tỉnh tại Lễ đón nhận. 

- Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu của 

Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; phát biểu chào mừng, đáp từ 

của lãnh đạo tỉnh; bài phát biểu của đại diện cộng đồng (chủ thể di sản) tại Lễ 

đón nhận; bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại đêm hội Thành Tuyên. 

- Chủ trì lựa chọn Tổng đạo diễn, đơn vị tổ chức sự kiện đảm bảo theo 

đúng quy định hiện hành của Nhà nước; làm việc với nhóm tác giả, đạo diễn, âm 

nhạc, biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, sân khấu và các đơn vị liên quan: Xây 

dựng kịch bản, chương trình các hoạt động, đặc biệt là chương trình khai mạc Lễ 

đón nhận và Lễ hội Thành Tuyên; chương trình Đêm hội Thành Tuyên trình cấp 

có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đảm bảo theo đúng chủ đề đã nêu. 

- Trang trí khánh tiết sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động 

trong khuôn khổ Lễ đón nhận và Lễ hội tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành; dự 

thảo nội dung khẩu hiệu tuyên truyền trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định; 

thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan về Lễ đón nhận và Lễ hội 

(dựng panô, treo băng rôn, khẩu hiệu,...). 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và 

Thể thao các tỉnh và các đơn vị liên quan thống nhất tiết mục tham gia của các 

địa phương trong chương trình Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội Thành Tuyên. 

 - Hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị các điều kiện tổ chức trưng bày, triển lãm 

ảnh và các hiện vật Di sản văn hóa Then Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thiết kế, in các 

mẫu giấy mời, Poster chương trình, thẻ đại biểu, thẻ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, 

thẻ diễn viên, nghệ nhân, báo chí, phù hiệu xe phục vụ Lễ đón nhận và Lễ hội; bố 

trí bàn (có khăn trải bàn, hoa, nước ở bàn Vip), ghế và xếp bàn, ghế đủ chỗ cho 

các đại biểu khách mời tại các vị trí sân khấu diễn ra Lễ đón nhận và Lễ hội, bao 

gồm cả các hoạt động tổng duyệt. 

 - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh làm việc với nhóm tác giả, đạo diễn, âm nhạc, biên đạo 

múa, thiết kế mỹ thuật, sân khấu và các đơn vị có liên quan: Xây dựng và tổ chức 

thực hiện kịch bản Đêm hội Thành Tuyên đảm bảo tính hấp dẫn, nội dung diễn 

diễu phù hợp, quảng bá được di sản văn hóa của tỉnh.  
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- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Quần vợt tỉnh xây dựng kế hoạch, Điều 

lệ và chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi đấu Giải Quần vợt các câu lạc bộ tỉnh 

Tuyên Quang mở rộng. 

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

xây dựng video nội dung tuyên truyền về Lễ đón nhận và Lễ hội phục vụ lãnh đạo 

tỉnh làm việc với một số tập đoàn trong nước đề nghị bảo trợ truyền thông Lễ đón 

nhận và Lễ hội; xây dựng tờ gấp quảng bá về Lễ đón nhận và Lễ hội. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất công tác thi đua, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Lễ đón nhận và Lễ hội. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu với 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi các đoàn nghệ nhân, diễn 

viên các tỉnh tham gia Lễ đón nhận và Lễ hội. 

- Rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; các cơ sở lưu trú 

du lịch cam kết niêm yết công khai giá dịch vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ, 

không tăng giá các dịch vụ trong thời gian diễn ra Lễ đón nhận và Lễ hội; tập 

huấn nâng cao tay nghề cho nhân viên các cơ sở lưu trú. 

- Lập dự toán; tổng hợp kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. 

- Tham mưu, đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen 

cho các tỉnh tham gia Lễ đón nhận. 

3.5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, đề xuất thành 

lập Ban Tổ chức Lễ đón nhận và Lễ hội. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ xây 

dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu về dự Lễ đón 

nhận và Lễ hội; lập danh sách đại biểu mời; gửi giấy mời (trừ các đại biểu quốc 

tế do Sở Ngoại vụ trực tiếp gửi); lên ma két vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị biển tên, 

chức danh của đại biểu; đón tiếp đại biểu tham dự Lễ đón nhận và Lễ hội.  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ chuẩn bị các 

bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại Lễ đón nhận và Lễ hội; thiết kế, in các mẫu 

giấy mời, Poster chương trình, thẻ đại biểu, thẻ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, thẻ 

diễn viên, nghệ nhân, báo chí, phù hiệu xe phục vụ Lễ đón nhận và Lễ hội. 

3.6. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Hiệp Hội doanh 

nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức trưng 

bày, giới thiệu ẩm thực; sản phẩm du lịch của Tuyên Quang; trưng bày, giới thiệu 

các sản vật đặc sắc của địa phương; mời các doanh nghiệp địa phương tham gia 

cung ứng, giới thiệu bán quà lưu niệm, sản vật đặc sác của địa phương. 
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 - Dựng khung gian hàng (11 gian, kích thước 6m x 3m, cao 2,7m) để các 

tỉnh  thực hiện trưng bày, triển lãm ảnh và các hiện vật Di sản văn hóa Then Tày, 

Nùng, Thái ở Việt Nam tại khu vực hành lang Đại lộ Tân Trào. 

-  Dựng khung gian hàng (kích thước 3m x 3m, cao 2,7m) đảm bảo về số lượng 

để các huyện, thành phố, Tỉnh đoàn Thanh niên và các doanh nghiệp thực hiện tại các 

hoạt động: Trưng bày, giới thiệu sản vật đặc sắc, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang tại 

khu vực hành lang Đại lộ Tân Trào; trưng bày, giới thiệu không gian ẩm thực xứ Tuyên 

và Lễ hội bia Hà Nội tại sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại xây dựng Kế hoạch thực 

hiện “Chương trình đưa hàng Việt về khu đô thị”. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Hội chợ thương mại và du lịch năm 2020. 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị sự kiện và Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước 

giải khát Hà Nội (HABECO) tổ chức Lễ hội Bia Hà Nội; chuẩn bị kịch bản; 

market sân khấu; bàn, ghế đại biểu; bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, giấy mời và 

danh sách mời đại biểu dự Trưng bày, giới thiệu ẩm thực và Lễ hội Bia Hà Nội. 

- Chủ trì, phối hợi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng tờ gấp 

quảng bá về Lễ đón nhận và Lễ hội; Quảng bá tuyên truyền các hoạt động của Lễ 

đón nhận và Lễ hội, các địa chỉ lưu trú, nhà hàng, khách sạn, địa điểm du lịch của 

tỉnh đến với du khách trên Trang thông tin điện tử “Lễ hội Thành Tuyên” 

(lehoithanhtuyen.com.vn), Du lịch Tuyên Quang (dulichtuyenquang.gov.vn) và 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tham mưu, đề xuất và chuẩn bị quà tặng của tỉnh cho đại biểu tham dự 

Lễ đón nhận và Lễ hội (trừ đại biểu quốc tế). 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố tổ chức làm việc với các công ty, doanh nghiệp lữ hành nhằm 

giới thiệu các tour, tuyến du lịch Tuyên Quang, đưa du khách đến với tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch xây dựng video nội dung tuyên truyền về Lễ đón nhận và Lễ 

hội phục vụ lãnh đạo tỉnh làm việc với một số tập đoàn trong nước đề nghị bảo 

trợ truyền thông Lễ đón nhận và Lễ hội. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng website, trang 

mạng xã hội quảng bá, tuyên truyền các hoạt động Lễ đón nhận và Lễ hội và các 

địa chỉ lưu trú, nhà hàng, khách sạn, địa điểm du lịch của tỉnh với du khách. 

3.7. Sở Ngoại vụ 

- Là đầu mối liên hệ, tham mưu thư mời, thực hiện các thủ tục mời đại biểu 

quốc tế tham dự Lễ đón nhận và Lễ hội theo quy định.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh dịch các bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh (phát biểu chào mừng, 

phát biểu đáp từ); bài phát biểu của đại diện cộng đồng chủ thể di sản văn hóa 

"Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" tại Lễ đón nhận và 

Khai mạc Lễ hội; bố trí phiên dịch tại các hoạt động có đại biểu quốc tế tham gia. 
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- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tổ chức công tác lễ tân, hậu cần cho đại biểu quốc tế dự các hoạt 

động trong khuôn khổ Lễ đón nhận và Lễ hội. 

- Tham mưu, chuẩn bị quà tặng; xây dựng chương trình thăm và làm việc 

của các đoàn khách quốc tế nhân dịp tham dự Lễ đón nhận và Lễ hội. 

3.8. Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Tân Trào 

- Huy động lực lượng học sinh, sinh viên tham gia tập luyện, biểu diễn trong 

Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội, Đêm hội Thành Tuyên và các hoạt động khác theo 

đề nghị của Tổng đạo diễn; tổ chức các hoạt động ngoại khóa để học sinh, sinh viên 

được tham gia giao lưu một số hoạt động tại Lễ đón nhận và Lễ hội. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và       

Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chọn cử học sinh nghèo vượt khó 

trong học tập để nhận quà tại Đêm hội Thành Tuyên. 

3.9. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng chuyên trang, 

chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận và 

Lễ hội trên các trang mạng, cổng thông tin điện tử, hệ thống phát thanh, truyền hình. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện lắp đặt một số điểm phát sóng wifi miễn phí 

đảm bảo chất lượng truy cập internet phục vụ nhân dân và du khách. 

- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị các tỉnh, 

thành phố hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá Lễ đón nhận và Lễ hội.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu thông cáo báo chí 

gửi các cơ quan thông tin, truyền thông trong và ngoài tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền.  

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phục vụ kết nối đường truyền tín hiệu truyền 

hình trực tiếp Chương trình Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội Thành Tuyên; chương 

trình Đêm hội Thành Tuyên. 

3.10. Sở Giao thông Vận tải 

- Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phân luồng xe, đảm 

bảo giao thông thông suốt; chỉ đạo thực hiện các  biện pháp phòng ngừa, giảm 

thiểu tai nạn, ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn và xử lý 

các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn 

giao thông. 

-  Chỉ đạo các bến xe và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách nâng 

cao chất lượng dịch vụ hoạt động vận tải khách; tăng cường, chủ động xây dựng 

phương án vận chuyển, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp trước, 

trong và sau Lễ đón nhận và Lễ hội đảm bảo thuận lợi, an toàn. 

3.11. Sở Y tế 

Chuẩn bị xe ô tô cứu thương, bố trí cán bộ thường trực cấp cứu, xây dựng kế 

hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm dịch vụ ăn uống phục vụ 

đại biểu và nhân dân về dự các hoạt động tại Lễ đón nhận và Lễ hội. 
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3.12. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Lễ đón nhận và Lễ hội trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy 

định hiện hành. 

3.13. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Sở Giáo dục và 

Đào tạo tham mưu, chọn cử; bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các cháu học sinh nghèo vượt 

khó trong học tập ở các huyện về dự Đêm hội Thành Tuyên; đưa đón học sinh 

của các huyện, thành phố dự Đêm hội Thành Tuyên vào vị trí ngồi tại Quảng 

trường Nguyễn Tất Thành theo sơ đồ được duyệt; chuẩn bị quà tặng cho các 

cháu, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng. 

3.14. 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 đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động trong khuôn khổ Lễ 

đón nhận và Lễ hội. 

3.15. Sở Nội vụ 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc tại Lễ đón nhận và Lễ hội đảm bảo đúng nội dung, quy định của pháp luật 

hiện hành. 

3.16. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải 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 tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành; trên các tuyến đường diễn ra 

các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận và Lễ hội. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án đảm bảo 

an ninh, trật tự; công tác phòng, chống cháy nổ trong thời gian, tại địa điểm diễn ra 

các hoạt động của Lễ đón nhận và Lễ hội (bao gồm cả các hoạt động phụ trợ). 

3.17. 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 tại các khu vực quan trọng, đảm bảo an toàn 

tuyệt đối cho các hoạt động diễn ra trong Lễ đón nhận và Lễ hội; tăng cường 

quản lý thiết bị bay không người lái (Flycam). 

- Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra các hoạt động của Lễ đón nhận và Lễ hội. 

3.18. Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh 

Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch Tuyên 

Quang; chú trọng giới thiệu các tour, tuyến du lịch trên trang mạng xã hội để kết 

nối Lễ hội Thành Tuyên đến các điểm du lịch trên địa bàn huyện, thành phố. 
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3.19. Cục Quản lý thị trường 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu gian 

lận thương mại; hàng giả, hàng kém chất lượng trước, trong và sau thời gian diễn 

ra các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận và Lễ hội. 

3.20. Báo Tuyên Quang 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên trên Báo in, Báo điện tử; 

kịp thời phản ánh các hoạt động thông tin, tuyên truyền diễn ra trước, trong và sau 

dịp Lễ đón nhận và Lễ hội; phối hợp với các báo Đảng địa phương dẫn đường link 

tuyên truyền về Lễ đón nhận và Lễ hội. 

 - Phát trực tiếp trên Báo Tuyên Quang điện tử chương trình Lễ đón nhận và 

khai mạc Lễ hội Thành Tuyên, Đêm hội Thành Tuyên và một số hoạt động diễn ra 

trong khuôn khổ Lễ đón nhận và Lễ hội. 

3.21. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Chủ trì làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp     

Chương trình Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội; tăng cường tuyên truyền về sự 

kiện trên sóng TTV. 

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện truyền hình trực tiếp 

và tiếp sóng Chương trình Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội, chương trình Đêm 

hội Thành Tuyên. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền hình trực tiếp trên sóng TTV Chương 

trình Đêm hội Thành Tuyên (trường hợp không truyền hình trực tiếp trên VTV). 

- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị tiếp, phát 

sóng của các Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố, đồng thời phối 

hợp chặt chẽ với các Đài địa phương thống nhất các thông số kỹ thuật tiếp sóng 

chương trình truyền hình trực tiếp đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Tăng cường đưa tin, hình ảnh quảng bá, các hoạt động chuẩn bị tổ chức  

Lễ đón nhận và Lễ hội trên Kênh TTV. 

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch xây dựng video về Lễ đón nhận và Lễ hội để tuyên truyền và phục vụ lãnh 

đạo tỉnh làm việc với một số tập đoàn lớn trong nước đề nghị bảo trợ truyền 

thông Lễ đón nhận và Lễ hội. 

- Phối hợp với Công an tỉnh thông báo phân luồng giao thông trên sóng 

truyền hình địa phương (TTV). 

3.22. Công ty Điện lực Tuyên Quang 

Đảm bảo nguồn điện liên tục, đủ công suất phục vụ các hoạt động trong 

khuôn khổ Lễ đón nhận và Lễ hội. Có phương án dự phòng, thay thế trường hợp 

xảy ra sự cố mất điện. 

3.23. Liên đoàn Quần vợt tỉnh 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, Điều lệ 

và chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi đấu Giải Quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Tuyên 

Quang mở rộng. 
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3.24. Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh 

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trưng bày, giới thiệu ẩm thực; sản 

phẩm du lịch của Tuyên Quang; Trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của địa 

phương; mời các doanh nghiệp địa phương tham gia cung ứng, giới thiệu bán quà 

lưu niệm, sản vật đặc sắc của địa phương theo nội dung Kế hoạch này. 

3.25.  Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

a) Nhiệm vụ chung 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao 

và du lịch phong phú, đa dạng, phù hợp điều kiện thực tế phục vụ nhân dân và 

các em thiếu nhi vui Tết Trung thu tại địa phương và khách du lịch nhân dịp tổ 

chức Lễ đón nhận và Lễ hội. 

- Mỗi huyện tham gia 01 mô hình trong chương trình Đêm hội Thành 

Tuyên theo thể lệ, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. 

- Chuẩn bị các điều kiện tham gia đầy đủ nội dung các hoạt động trong 

khuôn khổ Lễ đón nhận và Lễ hội theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chỉ đạo rà soát lại các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành 

phố và vùng phụ cận; có phương án đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho khách du lịch; yêu 

cầu các cơ sở  nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí,... thuộc địa bàn quản lý 

cam kết nâng cao chất lượng phục vụ, không tăng giá các mặt hàng; đảm bảo nếp 

sống văn minh, lịch sự. 

b) Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tham gia Lễ đón nhận Bằng 

ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 

"Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam"  và Lễ hội Thành 

Tuyên năm 2020; xây dựng kế hoạch, thể lệ cuộc thi mô hình đèn trung thu 

thành phố Tuyên Quang năm 2020. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các ngành 

liên quan thí điểm xây dựng tuyến phố hạn chế phương tiện giao thông trong thời 

gian diễn ra Lễ đón nhận và Lễ hội để nhân dân và du khách tham gia hoạt động 

diễn diễu các mô hình đèn Trung thu. 

- Chỉ đạo các xã, phường; các tổ dân phố thiết kế, xây dựng mô hình tham 

gia Đêm hội Thành Tuyên (việc xây dựng, tổ chức diễn diễu các mô hình đèn 

Trung thu có tính nghệ thuật cao, kích thước phù hợp; đảm bảo an toàn về phòng 

cháy chữa cháy,...); đôn đốc, tổng hợp, hướng dẫn các huyện xây dựng mô hình 

tham gia Đêm hội Thành Tuyên (ý tưởng, thể lệ, vị trí tập kết, lời thuyết minh 

diễn diễu mô hình,...).  

- Tổ chức thi chấm mô hình đẹp (cấp thành phố) trước ngày diễn ra Đêm hội 

Thành Tuyên đảm bảo các tiêu chí thể lệ đề ra (thực hiện xong trước ngày 23/9/2020). 
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- Chỉ đạo thực hiện chỉnh trang đô thị; vệ sinh môi trường, trang trí, tuyên 

truyền; đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra các hoạt động 

tại Lễ đón nhận và Lễ hội.  

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công 

nhiệm vụ chủ trì và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện và 

dự toán kinh phí xong trước ngày 05/7/2020, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình tổ chức 

thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tổng hợp) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTT&DL; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương; 

- Cục Di sản Văn hóa, Bộ VHTTDL; 

- Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ VHTTDL; 

- Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTTDL; 

- UBND các tỉnh, thành phố, Sở VHTTDL, Sở VHTT 

các tỉnh tham gia Lễ đón nhận; (phối hợp) 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

UBND huyện, thành phố; (thực hiện) 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 

- Trưởng, phó, CV khối NCTH; 

- Phòng QTTV; 

- GĐ Trung tâm Hội nghị tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 

 

(báo cáo) 
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