
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /KH-UBND       Tuyên Quang, ngày      tháng  01  năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hoá, 

 thể thao, du lịch năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

 

Căn cứ Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 20/9/2022 của Ban Tuyên 
giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện 

lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025;  

Thực hiện Thông báo số 692-TB/TU ngày 11/01/2023 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch năm 2023 trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch năm 2023 trên địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và 

xã hội nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng 
của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân 

tộc, khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân 
dân ta lựa chọn; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào của cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hoá, thể 
thao, du lịch để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về miền đất và con người 

Tuyên Quang; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân 
dân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hoá, thể thao, du 

lịch năm 2023 phải được tổ chức bảo đảm kế thừa, đổi mới, thiết thực, hiệu quả; 
không phô trương, hình thức; phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, tranh 

thủ được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương 
và của nhân dân. 
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Phân công cụ thể trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức các sự kiện đối với 
các sở, ban, ngành, địa phương, bảo đảm không chồng chéo; đề cao vai trò, trách 

nhiệm của cơ quan được giao chủ trì, phối hợp tổ chức hoạt động. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá 

1.1. Nội dung tuyên truyền  

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn tỉnh 

về mục đích, ý nghĩa của các ngày kỷ niệm của đất nước: 93 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); 48 năm Ngày giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); 78 năm Cách mạng tháng Tám thành 

công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); khẳng định vai trò của Tuyên Quang trong lịch sử 

cách mạng; khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phát 
huy truyền thống cách mạng hào hùng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để quyết 

tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định. 

Tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023) chủ đề 

“Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - Mốc 
son thắng lợi trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh”; Kỷ niệm 60 năm 

Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023) chủ đề "Chiến thắng Ấp Bắc - 
Dấu mốc quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân 

tộc" theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong 

phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh Tuyên Quang. 

1.2. Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền miệng, cổ động trực quan (pa 

nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu), các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, 
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội,... 

1.3. Thời gian thực hiện: Trước và trong ngày kỷ niệm của đất nước, các  

sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch của tỉnh. 

1.4. Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

2. Tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch 

2.1. Tổ chức Lễ hội Lồng Tông (huyện Lâm Bình); Lễ hội Lồng Tông 
(huyện Chiêm Hoá)  

- Thời gian: Tháng 01 năm 2023. 

- Quy mô: Cấp huyện. 
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- Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện Lâm Bình, Chiêm Hoá.  

2.2. Tổ chức Lễ hội Động Tiên, gắn với Lễ đón nhận di sản văn hoá 

phi vật thể quốc gia “Tri thức dân gian nghệ thuật trang trí trên trang phục 
của người Mông Hoa, huyện Lâm Bình, huyện Hàm Yên, huyện Chiêm Hoá, 

huyện Na Hang, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” 

- Thời gian: Tháng 01 năm 2023. 

- Quy mô: Cấp huyện. 

- Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên. 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện: Na Hang, Chiêm Hoá, 

Lâm Bình, Yên Sơn. 

2.3. Tổ chức Lễ hội Nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn 

- Quy mô: Cấp huyện 

- Thời gian: Tháng 02 năm 2023. 

- Địa điểm: Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình. 

- Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình. 

2.4. Tổ chức Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La với chủ đề “Về miền 
đất mẫu” và Liên hoan trình diễn Thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt  

- Thời gian: Tháng 3 năm 2022. 

- Quy mô: Cấp thành phố (mời một số câu lạc bộ của các tỉnh tham gia). 

- Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. 

2.5. Tổ chức Lễ hội Hương sắc Na Hang (Lễ hội Hoa Lê) 

- Quy mô: Cấp huyện 

- Thời gian: Tháng 3 năm 2023. 

- Địa điểm: Các xã, trung tâm huyện Na Hang. 

- Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Na Hang. 

2.6. Khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023  

- Nội dung:  

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng Khai mạc năm du lịch. 

+ Đón nhận "Giải thưởng Phong cảnh thành phố Châu Á” năm 2022 cho 

“Công trình Quảng trường Nguyễn Tất Thành - Tinh hoa của núi rừng”. 

+ Hoạt động bay khinh khí cầu quốc tế lần thứ II- năm 2022 hoặc bay dù 

lượn (dự kiến). 

+ Giải chạy Maraton toàn quốc (dự kiến khoảng 2.000 người tham gia). 

+ Giải Bóng đã nữ các dân tộc trong tỉnh (tổ chức tại huyện Lâm Bình) 
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+ Các hoạt động văn hoá, thể thao hưởng ứng Khai mạc Năm du lịch của 
các huyện, thành phố. 

- Quy mô: Cấp tỉnh. 

- Thời gian: Tháng 4 năm 2023. 

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

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố. 

2.7. Tổ chức Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và 
Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 

- Nội dung:  

+ Khai mạc Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và Lễ 
hội Thành Tuyên năm 2023. 

+ Các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch: Không gian trưng bày, giới 
thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của các tỉnh Việt Bắc; chương 

trình biểu diễn nghệ thuật các tỉnh Việt Bắc; Giải quần vợt, bóng bàn; Giải Vật 
dân tộc toàn quốc cúp Tân Trào mở rộng lần thứ nhất; các hoạt động của tỉnh: 

Đêm hội Thành Tuyên; trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sản và các sản 
phẩm OCOP địa phương; giới thiệu ẩm thực Xứ Tuyên gắn với Lễ hội Bia Hà 

Nội năm 2023; các hoạt động thương mại, xúc tiến du lịch; các hoạt động văn 
hóa, thể thao hưởng ứng của các huyện, thành phố. 

- Quy mô: 6 tỉnh vùng Việt Bắc (gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, 
Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang); mời một số địa phương của các nước có 
quan hệ, hợp tác với tỉnh. 

- Thời gian: Tháng 9 năm 2023. 

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

Các địa điểm tổ chức sự kiện tại huyện, thành phố. 

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

dân các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang phối 

hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng 
Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang; các cơ quan liên quan của tỉnh Tuyên Quang. 

2.8. Tổ chức Tết độc lập dịp kỷ niệm 78 năm cách mạng Tháng 8 thành 

công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 02/9 

- Thời gian: Tháng 8 năm 2023. 

- Địa điểm: Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. 

- Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương. 
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- Quy mô: Cấp huyện. 

2.9. Tổ chức Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Bình Thuận 

- Thời gian: Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động năm du lịch quốc gia 

(do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức). 

- Địa điểm: Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Xúc tiến đầu tư; Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố. 

2.10. Chương trình chào Xuân năm 2024 (gắn với kỷ niệm 94 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) 

- Nội dung:  

+ Trao tặng các danh hiệu cao quý của Nhà nước cho các cá nhân. 

+ Vinh danh Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2023. 

+ Công bố 10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2023. 

+ Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), chào năm mới 2024. 

- Quy mô: Cấp tỉnh. 

- Thời gian: Ngày 31 tháng 12 năm 2023. 

- Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện văn 

hoá, thể thao, du lịch năm 2023 trên địa bàn tỉnh được bố trí từ ngân sách của 
tỉnh, nguồn xã hội hóa và huy động các nguồn hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Xây dựng đề cương tuyên truyền để định hướng, hướng dẫn thông tin, 
tuyên truyền và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động thông tin, tuyên truyền 

các sự kiện lịch sử của đất nước và các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hoá, thể 
thao, du lịch của tỉnh. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện 

văn hoá, du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023. 

- Là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hoá, 

thể thao, du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành kế hoạch cụ thể, chi tiết tổ chức các hoạt động: Khai mạc Năm du lịch tỉnh 
Tuyên Quang 2023; Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và Lễ hội 

Thành Tuyên năm 2023; Chương trình chào Xuân năm 2024; tổ chức Ngày văn hóa 
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Tuyên Quang tại Bình Thuận; xây dựng kế hoạch và tổ chức các giải thể thao có quy 
mô gồm: Giải chạy maraton toàn quốc; Giải quần vợt mở rộng; Giải bóng bàn mở 

rộng; Giải vật trẻ cúp Tân Trào mở rộng; Giải Bóng đã nữ các dân tộc trong tỉnh (tổ 
chức tại huyện Lâm Bình)… 

3. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các tổ chức chính trị 
- xã hội tỉnh 

Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động, sự 
kiện văn hoá, thể thao, du lịch đảm bảo phù hợp hiệu quả. Tổ chức thông tin, 

tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng các sự kiện văn  hoá, thể thao, 
du lịch, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị. 

4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, 
các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch năm 2023 trên địa bàn đảm bảo an toàn, tiết 

kiệm, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương. 

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

khuôn khổ các hoạt động sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch năm 2023 theo Kế 
hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự 

kiện văn hoá, thể thao, du lịch năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Yêu cầu các 
sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, điều chỉnh phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;                       
- Thường trực HĐND tỉnh;    (báo cáo) 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- CVP, PVP UBND tỉnh; 
- Các cơ quan, đơn vị (được giao  
nhiệm vụ trong kế hoạch);              (thực hiện)  
- UBND huyện, thành phố; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, THVX (Ntg). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
 

Hoàng Việt Phương 
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