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HƯỚNG DẪN 

Triển khai công tác văn hoá, văn nghệ năm 2020 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 40/HD-SVHTTDL, ngày 01/4/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020, Uỷ 

ban nhân dân huyện hướng dẫn triển khai như sau:   

I. NHIỆM VỤ CHUNG 

Năm 2020, trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các 

phòng, đơn vị tiếp tục tổ chức 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, trọng 

tâm là:  

- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) 

về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới;  

- Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội;  

- 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; 

- 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;  

- Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 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 về thực hiện việc không tổ chức mời khách ăn “bữa phụ” trước tiệc cưới... 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Hoạt động phục vụ các Lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm 2020 

Chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức tốt các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, 

của tỉnh, của huyện trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, huyện ủy, UBND huyện, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo 
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huyện ủy và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, trọng tâm là: Kỷ niệm 

90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 45 

năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -

30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2020); 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 

19/8/2020); Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2020); 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 

01/8/2020); (70 năm ngày giải phóng huyện Đình Lập (31/10/1950 - 

31/10/2020) và các ngày kỷ niệm, hoạt động văn hóa khác của địa phương, cơ 

quan, đơn vị. 

2. Quản lý và tổ chức lễ hội  

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung trong Kết luận số 51-

KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

27-CT/TW 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 5/2/2015 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; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của 

Ban Bí thư Trung ương về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

thực hiện việc không tổ chức mời khách ăn “bữa phụ” trước tiệc cưới;  

- Nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong 

việc tham mưu, chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp 

luật; đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình khí hậu, thiên 

tai, dịch bệnh và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Chú trọng 

các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bản chất, mục 

đích, ý nghĩa của lễ hội; bố trí không gian lễ hội hợp lý, phù hợp với thuần 

phong mỹ tục của dân tộc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý 

nghiêm 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. 

3. Hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  

Các cơ quan, đơn vị bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo huyện ủy 

tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm. Nội dung các 

chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ thể hiện những giá trị đặc trưng văn 

hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; phản ánh sinh động quá trình 35 năm 

đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; ca ngợi tình yêu quê hương đất 
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nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; thể hiện ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo, 

biên giới của Tổ quốc... 

4. Công tác sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về văn 

hóa, văn nghệ 

Các cơ quan, đơn vị tham mưu triển khai công tác sơ kết, tổng kết các 

Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về văn hóa, văn nghệ, xây dựng kế 

hoạch, bám sát các quan điểm, mục tiêu giải pháp nêu trong các Nghị quyết, Chỉ 

thị, Kết luận và hướng dẫn để tiến hành sơ kết, tổng kết.  

Trong năm 2020, lĩnh vực văn hóa, văn nghệ tiến hành tổng kết 10 năm 

thực hiện 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”; sơ 

kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 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”. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin 

Là bộ phận đầu mối của UBND huyện thực hiện tham mưu, hướng dẫn, 

quản lý hoạt động văn hoá văn nghệ trên địa bàn toàn huyện. Thường xuyên 

theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức các hoạt động, báo cáo Ban Tuyên giáo 

huyện uỷ, UBND huyện theo quy định. 

Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phục vụ các ngày kỷ 

niệm, ngày lễ lớn trong năm 2020; hoạt động lễ hội; hoạt động chào mừng đại hội 

đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác 

sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về văn hoá, văn nghệ đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả.   

Tham mưu việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ 

hội và trong các lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện. 

Phát huy tính tích cực, sức sáng tạo của nhân dân trong sinh hoạt văn hoá cộng 

đồng, tham gia lễ hội văn minh, lịch sự. Đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; thực hiện văn hoá ứng xử, văn hoá 

giao thông trong cộng đồng.  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực 

hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

“Chống sự xâm nhập của các văn hóa phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã 

hội”, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm việc truyền bá các văn hoá phẩm độc hại, 

các hình thức mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội và các nội dung thanh tra, kiểm tra 

khác. 

2. Các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND huyện 
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Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, đơn vị triển khai thực 

hiện các nội dung về phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm 2020; 

hoạt động lễ hội; hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, 

Nghị quyết của Đảng về văn hoá, văn nghệ đảm bảo theo quy định. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Chủ động triển khai công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, tham mưu triển khai 

thực hiện các nội dung về phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm 

2020; hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết 

của Đảng về văn hoá, văn nghệ. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác văn hóa, văn nghệ năm 

2020, quản lý hoạt động văn hoá văn nghệ tại địa phương. Thường xuyên theo 

dõi, nắm bắt tình hình tổ chức các hoạt động, định kỳ báo cáo UBND huyện 

(qua Phòng Văn hóa và Thông tin) theo quy định.  

Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hoá, thông tin 

quảng cáo… tại địa bàn quản lý.  

Trên cơ sở Hướng dẫn này, yêu cầu các phòng, đơn vị nghiên cứu, triển khai 

thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Định kỳ báo cáo tháng, quý, năm về 

UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp, báo cáo theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo HU;  

- Các Cơ quan, đơn vị (T/h); 

- Trang TTĐT (Đăng tải); 

- Lưu: VT, VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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