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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động tham gia Lễ đón nhận Bằng 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  

và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 
 

 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về 

tổ chức Lễ đón nhận Bằng 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 và 

Lễ hội Thành Tuyên năm 2022, 

 Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tham 

gia Lễ đón nhận Bằng 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 và Lễ 
hội Thành Tuyên năm 2022 (sau đây viết gọn là Lễ đón nhận Bằng và Lễ hội 

Thành Tuyên), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành 
Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên là dịp để 

duy trì và phát triển nét đẹp trong văn hoá truyền thống của nhân dân các dân tộc 
Việt Nam nói chung và tỉnh, thành phố Tuyên Quang nói riêng; 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 miền đất, con người, tiềm năng du lịch và các giá trị 

của di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; khẳng định vai trò và ý 
nghĩa của Lễ hội Thành Tuyên trong công tác quảng bá, xúc tiến và phát triển du 

lịch, đồng thời tiếp tục xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch 
mang tầm thương hiệu quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh, thành phố; 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị 
về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.  

2. Yêu cầu 

Các hoạt động tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của 

người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên phải được chuẩn bị 



2 
 

  

chu đáo với nội dung thiết thực, phù hợp, mang lại hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và 
phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố; thể hiện bản sắc văn hóa truyền 

thống của nhân dân các dân tộc thành phố, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng 
cao của các tầng lớp nhân dân và du khách; thực hiện nghiêm các biện pháp về 

phòng, chống dịch COVID-19. 

II. NỘI DUNG 

1. Tham gia các hoạt động do tỉnh tổ chức (theo kế hoạch của tỉnh) 

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

 - Thời gian: 20 giờ, ngày 09 tháng 9 năm 2022 (thứ Sáu, ngày 14/8 Âm lịch).  

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

1.2. Tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch 11 tỉnh tham gia Lễ đón 
nhận Bằng 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  

- Thời gian dự kiến: 08 giờ, ngày 10 tháng 9 năm 2022 (thứ Bảy, ngày 15/8 
Âm lịch).  

- Địa điểm dự kiến: Hội trường Vĩnh Lộc, Khách sạn Mường Thanh, thành 
phố Tuyên Quang. 

1.3. Tham gia Chung kết cuộc thi "Người đẹp Xứ Tuyên"  

 - Thời gian dự kiến: 20 giờ, ngày 11 tháng 9 năm 2022 (Chủ nhật, ngày 16/8 

Âm lịch). 

 - Địa điểm: Thành phố Tuyên Quang. 

1.4. Tham gia vòng chung khảo và tổng kết trao giải cuộc thi "Tìm  hiểu 
di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang" và cuộc thi "Ảnh 

đẹp du lịch Tuyên Quang năm 2022" 

- Thời gian: 08 giờ, ngày 07 tháng 9 năm 2022 (thứ Tư, ngày 12/8 Âm lịch). 

- Địa điểm: Thành phố Tuyên Quang. 

1.5. Tham gia Hội chợ Thương mại - Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022 

- Thời gian: Từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2022. 

- Địa điểm: Đường Tân Trào, thành phố Tuyên Quang (từ khu vực nhà làm 
việc của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đến Trung tâm Hội nghị tỉnh).  

1.6. Tham gia Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch tỉnh 
Tuyên Quang 

- Thời gian: Từ ngày 01/9 đến ngày 04/9/2022. 

- Địa điểm: Tỉnh Tuyên Quang. 

1.7. Tham gia Ngày Văn hoá Tuyên Quang tại Hà Nội 

- Thời gian: Từ ngày 26/8 đến ngày 28/8/2022. 

- Địa điểm: Dự kiến tại thành phố Hà Nội.  

- Nội dung: Giới thiệu về văn hoá, con người, cảnh quan thiên nhiên; trưng 

bày gian hàng giới thiệu về sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP của Tuyên 
Quang; diễn diễu 02 mô hình đèn Trung Thu. 
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- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa thành phố. 

 - Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế thành phố; Phòng văn hóa và Thông tin 

thành phố, UBND phường Tân Quang. 

1.8. Tham gia trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa, nghi lễ sinh hoạt 
truyền thống các dân tộc  

- Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 08/9/2022 đến hết ngày 11/9/2022  

- Địa điểm: Dọc hành lang Đại lộ Tân Trào (khu vực mái vòm, cạnh nhà làm 

việc của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh). 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố 

 - Đơn vị phối hợp: Trung tâm văn hoá - Truyền thông và Thể thao thành 

phố, Phòng Kinh tế thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

- Hình thức: Ban Tổ chức dựng sẵn cho mỗi đơn vị 01 gian trưng bày (diện 
tích 6mx3m); các đơn vị tự thiết kế, trưng bày đảm bảo mỹ quan, phù hợp với gian 

hàng và không gian cho phép.  

- Nội dung: 

+ Giới thiệu không gian văn hóa các dân tộc: Trưng bày những hiện vật 
văn hoá tiêu biểu như: Đồ thờ tự, trang phục, nhạc cụ, đồ thủ công mỹ nghệ, hình 

ảnh các hoạt động tiêu biểu về văn hóa, thể thao và du lịch; thiết kế không gian 
văn hóa gắn với giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương để 

du khách có thể nghiên cứu, tham quan, trải nghiệm. Thời gian: Từ sáng ngày 
08/9/2022. 

+ Giới thiệu nghi lễ sinh hoạt truyền thống các dân tộc: Trình diễn, giới 

thiệu 01 lễ hội (trích đoạn), nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc có giá trị đặc sắc, 
tiêu biểu của địa phương (giới thiệu nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam 

phủ của người Việt) (thời lượng 15 phút). Thời gian: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 
08/9/2022 (sau lễ khai mạc chung các hoạt động văn hóa, các đơn vị giới thiệu, 

trình diễn theo thứ tự do Ban Tổ chức sắp xếp). 

1.9. Tham gia Liên hoan văn hoá các dân tộc tỉnh Tuyên Quang 

- Thời gian: 08 giờ, ngày 09 tháng 9 năm 2022 (thứ Sáu, ngày 14/8 Âm lịch).. 

- Địa điểm: Sân khấu khu vực mái vòm (cạnh nhà làm việc của Hội Văn học 

nghệ thuật tỉnh). 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm văn hoá, Truyền thông và Thể thao thành phố  

 - Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố, Ủy ban nhân 
dân các xã, phường. 

- Nội dung: Tham gia xây dựng và biểu diễn 01 chương trình nghệ thuật 

(thời lượng từ 25 - 30 phút), trong đó phải tập trung khai thác các tiết mục mang 
đậm bản sắc văn hóa các dân tộc của địa phương; khuyến khích những tiết mục 

dân ca, dân vũ truyền thống độc đáo, những nghệ nhân là người dân tộc thiểu số 
tham gia biểu diễn. 

- Hình thức: Sân khấu hóa. 

1.10. Tham gia giải đua xe đạp tỉnh Tuyên Quang mở rộng “Hành trình 
về Tân Trào - Thủ đô Kháng chiến” năm 2022 

- Thời gian: Từ ngày 15 - 17/8/2022 (khai mạc từ 07 giờ, ngày 16/8/2022). 
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- Địa điểm: Xuất phát tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố 
Tuyên Quang; kết thúc và trao giải tại Quảng trường Tân Trào, huyện Sơn Dương. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao thành phố 

 - Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố, UBND các xã, 

phường, Câu lạc bộ xe đạp thành phố. 

1.11. Tham gia giải Bóng bàn các Câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang mở rộng 

năm 2022 

- Thời gian: Từ ngày 01/9 - 04/9/2022 (khai mạc từ 08 giờ, ngày 01/9). 

- Địa điểm: Thành phố Tuyên Quang. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hoá - Truyền thông và Thể thao thành phố 

 - Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố, UBND các xã, phường. 

1.12. Tham gia Chương trình “Trưng bày, giới thiệu ẩm thực các dân tộc 

tỉnh Tuyên Quang” và tham gia Lễ hội bia Hà Nội năm 2022 

- Thời gian: Từ ngày 08/9 đến ngày 10/9/2022. 

+ Trưng bày, giới thiệu ẩm thực: Từ ngày 08/9 đến ngày 10/9/2022. 

+ Lễ hội Bia Hà Nội: Từ 16 giờ, ngày 09/9/2022. 

(Khai mạc chung vào 16 giờ, ngày 09/9/2022) 

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

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế thành phố. 

 - Đơn vị phối hợp: UBND các xã, phường, các doanh nghiệp trên địa bàn. 

2. Các hoạt động hưởng ứng  

2.1. Xây dựng tuyến phố đèn lồng 

 - Thời gian: Trước ngày 30/8/2022 

 - Địa điểm: Đường Bình Thuận (Đoạn từ ngã tám đến cổng thành nhà Mạc) 

- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý di tích lịch sử- văn hoá thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý đô thị, Công ty cổ phần dịch vụ môi 
trường và Quản lý đô thị thành phố, Uỷ ban nhân dân phường Tân Quang. 

2.2. Tổ chức các hoạt động trên tuyến phố đi bộ  

- Thời gian dự kiến từ ngày 08 đến ngày 10/9/2022. 

 - Địa điểm: Khu vực quanh bờ hồ Tân Quang (đường Nguyễn Văn Linh, 

Đinh Tiên Hoàng, Hà Huy Tập) 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hoá - Truyền thông và Thể thao thành phố. 

Thành đoàn Tuyên Quang, Hội phụ nữ thành phố, Ban Quản lý di tích lịch sử- văn 

hoá thành phố, UBND các xã, phường. 

 - Nội dung: 

+ Giao lưu văn hoá, văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian. 

+ Liên hoan nhóm nhảy các trường THPT năm 2022. 

+ Đêm hội "Duyên dáng phụ nữ Thành Tuyên" năm 2022. 
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2.3. Cuộc thi mô hình đèn Trung thu cấp thành phố  

- Thời gian: Từ 16 giờ đến 21 giờ, ngày 07/9/2022 (tức ngày 12/8 Âm lịch). 

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

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao thành phố, 

 - Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố, các cơ quan đơn 
vị có liên quan, UBND các xã, phường. 

- Lực lượng tham gia: Các thôn, xóm, tổ dân phố; các trường học trên địa 
bàn thành phố. (Dự kiến 3 phường Tân Quang, Phan Thiết, Minh Xuân, mỗi 

phường lựa chọn 10 mô hình ; 04 cụm thi, mỗi cụm lựa chọn 5 mô hình. Tổng 
khoảng 50 mô hình)   

 (Có thể lệ riêng) 

* Ban Tổ chức dự kiến hỗ trợ 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng chẵn) cho mỗi 

mô hình được chọn cử tham gia Cuộc thi mô hình đèn Trung thu cấp thành phố. 

2.4. Trưng bày Mâm cỗ Trung thu 

- Thời gian: Ngày 10 tháng 9  năm 2022 (thứ Bảy, ngày 15/8 Âm lịch). 

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

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế thành phố. 

 - Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá - Truyền thông và Thể thao thành 
phố, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố, UBND các xã, phường ; các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố . 

- Nội dung: Mâm cỗ trung thu được lựa chọn là các sản vật tiêu biểu của địa 

phương, được trang trí ấn tượng, đẹp mắt, quảng bá, giới thiệu được nét đặc sắc, 
riêng có của địa phương. 

2.5. Hoạt động tại các xã, phường 

2.5.1. Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức cuộc thi các mô hình đèn trung 

thu (cấp xã, phường); lựa chọn các mô hình đẹp, mới, tránh trùng lặp và đảm bảo tiêu 
chí thể lệ của Ban Tổ chức tham gia cuộc thi các mô hình đèn trung thu của thành 
phố. Các phường: Phan Thiết, Tân Quang, Minh Xuân tổ chức thi mô hình đèn 

trung thu tại phường; các xã, phường còn lại tổ chức thi mô hình đèn trung thu 
theo cụm (dự kiến 4 cụm), cụ thể như sau: 

- Phường Minh Xuân: Tổ chức thi ngày 26/8/2022 (tức ngày 29/7ÂL); 

- Phường Tân Quang: Tổ chức thi ngày 27/8/2022 (tức ngày 01/8 ÂL); 

- Phường Phan Thiết: Tổ chức thi ngày 28/8/2022 (tức ngày 02/8 ÂL); 

- Cụm 1 gồm các xã, phường: Hưng Thành - An Tường- Lưỡng Vượng, tổ 

chức thi ngày 26/8/2022 (tức ngày 29/7 ÂL). Phường An Tường là trưởng cụm 1. 

- Cụm 2 gồm các xã, phường: Ỷ La - Mỹ Lâm- Kim Phú, tổ chức thi ngày 

27/8/2022 (tức ngày 01/8 ÂL). Xã Kim Phú là trưởng cụm 2. 

- Cụm 3 gồm các xã, phường: Tân Hà - Nông Tiến- Tràng Đà, tổ chức thi 

ngày 28/8/2022 (tức ngày 02/8 ÂL). Xã Tràng Đà là trưởng cụm 3. 

- Cụm 4 gồm các xã, phường: Đội Cấn - An Khang-  Thái Long, tổ chức thi 

vào ngày 28/8/2022 (tức ngày 02/8 ÂL). Xã Thái Long là trưởng cụm 4. 
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* Ban Tổ chức dự kiến hỗ trợ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng chẵn)  
cho mỗi đơn vị, cụm tổ chức thi mô hình đèn trung thu. 

2.5.2. Tổ chức Đêm hội Trung thu và Tết Trung thu cho các em học sinh  

- Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức Đêm hội Trung thu tại trung 

tâm xã, phường,  Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các thôn, xóm, tổ dân 
phố trên địa bàn tổ chức Đêm hội Trung thu cho các em học sinh ở khu dân cư. 

- Tổ chức vui Tết Trung thu cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, 
THCS trên địa bàn: Từ ngày 07/9 đến ngày 10/9/2022 (tức từ ngày 13/8 đến ngày 

15/8 Âm lịch). 

3. Đêm hội Thành Tuyên năm 2022 

- Thời gian: 20 giờ, ngày 10 tháng 9 năm 2022 (thứ Bảy, ngày 15/8 Âm lịch).  

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

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hoá - Truyền thông và Thể thao thành phố, 

 - Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố, các cơ quan đơn 
vị có liên quan, UBND các xã, phường. 

- Lực lượng tham gia: Các thôn, xóm, tổ dân phố; các trường học trên địa 
bàn thành phố (35 mô hình) 

- Nội dung: 

+ Tổ chức Đêm hội Thành Tuyên với chủ đề "Lung linh sắc màu Đêm hội 

Thành Tuyên". 

+ Diễn diễu các mô hình trên các đường phố chính (đường Bình Thuận, đường 

Tân Trào, đường 17/8, đường Phan Thiết, đường Quang Trung, kết thúc tại ngã 8, 
phường Tân Quang). 

(Có sơ đồ lộ trình riêng) 

4. Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa (từ nguồn 

thu của Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa thành phố) và các nguồn vốn hợp 
pháp khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố 

- Tham mưu UBND thành phố làm tốt công tác tuyên truyền về việc tổ chức 
các hoạt động tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người 

Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên; là đầu mối triển khai, đôn 
đốc công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động theo kế hoạch. 

- Tham mưu nội dung, chương trình họp với các đơn vị có mô hình Đèn 
Trung thu tham gia Đêm hội; vận động, khuyến khích các cơ sở dịch vụ, nhà hàng, 

khách sạn tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể 

thao thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức triển khai các nội dung 
theo kế hoạch này. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao 
thành phố in, phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về Lễ đón nhận Bằng và Lễ 
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hội Thành Tuyên năm 2022; chuẩn bị 30 giỏ quà phá cỗ Trung thu; chuẩn bị 
giải thưởng cho các đơn vị có mô hình đạt giải (cúp, cờ, hoa, tiền thưởng). 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hoá - Truyền thông và Thể thao 
thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, UBND các xã, phường tổ chức trưng bày, 

giới thiệu không gian văn hóa, nghi lễ sinh hoạt truyền thống các dân tộc  dọc hành 
lang Đại lộ Tân Trào.  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thành phố, 
các đơn vị liên quan xây dựng Thể lệ Cuộc thi mô hình đèn Trung thu năm 2022 

và các hoạt động văn hoá nghệ thuật trong dịp Lễ hội, mẫu phác thảo Mâm cỗ 
Trung thu trưng bày trong Đêm hội Thành Tuyên năm 2022. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chương 
trình chi tiết, hướng dẫn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, trò 

chơi dân gian diễn ra trên tuyến phố đi bộ. 

- Chuẩn bị 01 sân khấu lớn (phía trước nhà làm việc của Trung tâm Thanh 
thiếu nhi tỉnh) phục vụ các hoạt động chung của Ban Tổ chức các hoạt động văn 

hóa, thể thao và du lịch thành phố; chuẩn bị 03 sân khấu nhỏ phục vụ tổ chức các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ và trang âm, ánh sáng phục vụ các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ diễn ra trên tuyến phố đi bộ.  

- Phối hợp với Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa thành phố, UBND 

phường Tân Quang làm 02 mô hình đèn trung thu tham gia diễn diễu tại thành phố 
Hà Nội đảm bảo đặc sắc, hấp dẫn theo tiêu chí của Ban tổ chức.   

- Làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam 
(VOV) biên tập tin bài, phóng sự đưa tin tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng 

Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt 
Nam” và Lễ hội thành Tuyên. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và 

Thể thao làm tốt công tác tuyên truyền về tổ chức các hoạt động Lễ đón nhận 
Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ 
hội Thành Tuyên năm 2022. 

- Tổng hợp danh sách các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, danh sách các hộ 
gia đình có khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ homestay trên địa bàn gửi Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. Làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở kinh doanh dịch 
vụ có phương án phục vụ, đón tiếp đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho khách du lịch. 

- Tổng hợp tiến độ, báo cáo triển khai, kết quả thực hiện các hoạt động của 
Lễ đón nhận Bằng và Lễ hội Thành Tuyên theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Lễ hội, 

UBND thành phố. 

2. Phòng Kinh tế thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân 
các xã, phường xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và tham gia trưng bày, giới 

thiệu ẩm thực các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tại Sân Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
Thanh thiếu nhi tỉnh; xây dựng gian hàng trưng bày giới thiệu về sản phẩm du 

lịch, sản phẩm OCOP của Tuyên Quang tổ chức tại Hà Nội và Hội chợ thương 
mại- du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022 do tỉnh tổ chức. 
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- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao thành 
phố, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan và 

Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trang trí 
Mâm cỗ Trung thu trưng bày trong Đêm hội Thành Tuyên. 

- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố tổ chức trưng bày, 
giới thiệu không gian văn hóa, nghi lễ sinh hoạt truyền thống các dân tộc dọc hành 

lang Đại lộ Tân Trào. 

3. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

- Lập danh sách đại biểu; phát hành giấy mời (mời đại biểu thành phố), đưa 
đón đại biểu theo yêu cầu của tỉnh (nếu có).  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ 
chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch này.  

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS tổ chức Tết Trung thu cho 
các em học sinh tại đơn vị theo kế hoạch này.  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 
lựa chọn, cử học sinh nghèo có thành tích trong học tập đạt từ loại khá trở lên để 

nhận quà tại Đêm hội Thành Tuyên.  

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố lựa chọn học sinh 
nghèo có thành tích trong học tập đạt từ loại khá trở lên để nhận quà tại Đêm hội 

Thành Tuyên. 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội bố trí chỗ nghỉ cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trong học tập về dự 
Đêm hội Thành Tuyên năm 2022 đảm bảo thuận tiện, chu đáo. 

6. Phòng Nội vụ thành phố 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tham mưu 
Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi Mô hình đèn Trung 

thu thành phố năm 2022 (các thành viên Ban Giám khảo là những người am hiểu 
về nghệ thuật, mỹ thuật dân gian truyền thống,...) , Quyết định khen thưởng Cuộc 

thi Mô hình đèn Trung thu thành phố năm 2022. 

7. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố 

Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tăng cường 
công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn 

thành phố; thành lập các Tổ y tế cơ động, chuẩn bị thuốc, trang thiết bị sơ, cấp cứu 
đảm bảo tốt công tác y tế trong thời gian diễn ra các hoạt động tham gia Lễ hội 

Thành Tuyên năm 2022; có kế hoạch, phương án đảm bảo thực hiện tốt công tác 
phòng chống dịch Covid-19. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố  

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp kinh phí kịp thời cho các 

đơn vị thực hiện theo kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí theo đúng 
quy định của Nhà nước. 
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9. Phòng Quản lý đô thị thành phố  

- Tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự văn minh đô thị trên địa 

bàn thành phố; chỉ đạo chỉnh trang, vệ sinh đường phố đảm bảo vệ sinh môi 
trường, mỹ quan đô thị; rà soát và xây dựng kế hoạch lắp đặt, chỉnh trang hệ thống 

điện chiếu sáng, đèn trang trí (đèn hắt, đèn trang trí…) khu vực nội thành ở các 
tuyến phố chính trên địa bàn thành phố. 

- Tham mưu UBND thành phố phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông 
Vận tải và các ngành liên quan đề xuất phân luồng xe đảm bảo giao thông thông 

suốt trên địa bàn trong thời gian diễn ra Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành 
Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội thành Tuyên 2022 

 - Tham mưu văn bản tạm dừng các phương tiện lưu thông trong thời gian diễn 
ra các hoạt động trên tuyến phố đi bộ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các 

quy định về quản lý đô thị trên địa bàn thành phố và tuyến phố đèn lồng, phố đi bộ. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Quang, Công ty Cổ phần Dịch 
vụ môi trường và Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa thành phố trang trí tuyến 

phố đèn lồng và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí trên trục đường 
Bình Thuận (đoạn từ ngã tám đến cổng thành nhà Mạc); trang trí đèn chiếu sáng, 

đèn hắt tại di tích cấp quốc gia Thành cổ Tuyên Quang (tại nút giao đường Bình 
Thuận với đường Tân Trào), hoàn thành trước ngày 30/8/2022. 

10. Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao thành phố 

- Lập dự toán và tổng hợp kinh phí của các cơ quan, đơn vị liên quan gửi 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thẩm định và gửi Sở Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch, thời gian xong trước 30/6/2022.   

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng thể 
lệ Cuộc thi mô hình đèn Trung thu thành phố năm 2022; chuẩn bị các nội dung 

đảm bảo cho cuộc thi các mô hình đèn trung thu và các hoạt động văn hoá nghệ 
thuật trong dịp Lễ hội. 

- Lập sơ đồ tập kết, sơ đồ diễn diễu các mô hình tại địa điểm khai mạc, trên 

các trục đường, phố chính với lộ trình, thời gian phù hợp, khoa học; sơ đồ bố trí  vị 
trí chỗ ngồi, các đoàn tham gia Đêm hội  

- Phối hợp với bộ phận phục vụ của Ban tổ chức Lễ hội, đơn vị tổ chức sự 
kiện chuẩn bị bàn ghế, khăn trải bàn, nước uống; hệ thống trang âm ánh sáng đảm 

bảo cho Cuộc thi các mô hình đèn Trung thu năm 2022. Thực hiện công tác hướng 
dẫn, điều hành các đoàn tham gia Đêm hội Thành Tuyên. Chủ trì tổ chức tổng 

duyệt Đêm hội Thành Tuyên năm 2022. Cử cán bộ làm công tác lễ tân, phục vụ tại 
buổi khai mạc Đêm hội Thành Tuyên năm 2022. 

- Xây dựng mẫu phác thảo mâm cỗ trung thu trưng bày trong Đêm hội 
Thành Tuyên năm 2022. Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp thành phố, UBND các xã, phường thực hiện trang trí mâm cỗ 
trung thu trưng bày trong Đêm hội Thành Tuyên.  

- Chỉ đạo các xã, phường; các tổ dân phố thiết kế, 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...) tổng hợp và biên tập lời dẫn xong trước ngày 26/8/2022. 



10 
 

  

- Tổng hợp nội dung ý tưởng, lời thuyết minh diễn diễu mô hình tham gia 
Đêm hội Thành Tuyên của các huyện. 

- Lựa chọn, thành lập 01 đội văn nghệ quần chúng tham gia liên hoan văn hoá  
các dân tộc tỉnh Tuyên Quang theo đúng quy định của Ban Tổ chức . Tham gia giải 

Bóng bàn các Câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang mở rộng năm 2022; giải đua xe đạp 
tỉnh Tuyên Quang mở rộng và giải cuộc thi "Tìm hiểu di tích lịch sử cách mạng 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang" và cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Tuyên Quang năm 
2022" theo kế hoạch của tỉnh. 

- Biên tập tin, bài; tuyên truyền lưu động về các hoạt động được tổ chức 
trong Lễ hội Thành Tuyên năm 2022. Thời gian: Từ ngày 26/8 đến ngày 
08/9/2022 (tức ngày 29/7 đến ngày 13/8 Âm lịch). Tuyên truyền, quảng bá, 

giới thiệu về các hoạt động của Lễ hội trên Website, mạng xã hội; chú trọng 

tuyên truyền trực quan tại các tuyến phố chính; tuyên truyền về công tác chuẩn 
bị và tổ chức các hoạt động tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành 
Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 
Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

Trang thông tin điện tử thành phố, hệ thống loa truyền thanh của thành phố và 
các xã, phường. 

11. Công an thành phố 

Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, 

phòng chống cháy nổ; phân luồng xe đảm bảo giao thông thông suốt trên địa bàn 
thành phố trong thời gian diễn ra các hoạt động Lễ đón nhận Bằng ghi danh 

“Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành 
Tuyên năm 2022. 

12. Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị 

- Rà soát, sửa chữa, thay thế hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí đô thị 
đã bị hỏng, đảm bảo ánh sáng phục vụ các hoạt động trong thời gian diễn ra các 

hoạt động Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, 
Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022, hoàn thành trước ngày 

01/9/2022.  

- Chặt tỉa cây xanh đường phố, thực hiện vệ sinh môi trường đảm bảo mỹ 

quan đô thị; bổ sung các thùng rác công cộng tại một số tuyến đường phố chính 
của thành phố, nhà vệ sinh lưu động trong thời gian diễn ra Lễ đón nhận Bằng ghi 

danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội 
Thành Tuyên, hoàn thành trước ngày 01/9/2022.  

- Nghiên cứu, đề xuất phương án trang trí điện chiếu sáng trên hồ Tân Quang, 
trang trí đèn LED trên một số tuyến phố chính tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị. 

Bật điện chiếu sáng, điện trang trí từ 18 giờ 30 phút, trong tất cả các ngày, từ ngày 
01/9 đến hết ngày 10/9/2022 (tức ngày 06/8 đến hết ngày 15/8 Âm lịch).  

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố và UBND phường 
Tân Quang, Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa thành phố thực hiện việc lắp đặt, 
trang trí đèn lồng trên trục đường Bình Thuận (đoạn từ ngã tám đến cổng thành 
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nhà Mạc); lắt đèn chiếu sáng, đèn hắt tại di tích cấp quốc gia Thành cổ Tuyên 
Quang (tại nút giao đường Bình Thuận với đường Tân Trào), đèn chiếu sáng, đèn 

trang trí tại phố đi bộ, hoàn thành trước ngày 30/8/2022.  

13. Điện lực thành phố 

Đảm bảo nguồn điện liên tục (dự phòng máy phát điện khi gặp sự cố) , đủ 
công suất cho việc tổ chức các hoạt động tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh 

“Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên 
năm 2022; có phương án dự phòng, thay thế trường hợp xảy ra sự cố mất điện. 

14. Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa thành phố 

- Chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông và Thể thao thành phố và UBND các xã, phường làm tốt công tác xã 
hội hóa; công tác tuyên truyền, quảng bá về Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực 

hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 
2022; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho các hoạt động được tổ chức theo nội 
dung Kế hoạch này. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, UBND 
phường Tân Quang làm 02 mô hình trung thu tham gia diễn diễu, quảng bá Lễ hội 

tại Hà Nội đảm bảo chất lượng, đặc sắc theo tiêu chí của Ban tổ chức  hoàn thành 
trước ngày 22/8/2022.  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố, Công ty Cổ phần 
Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị và UBND phường Tân Quang thực hiện 

việc lắp đặt, trang trí đèn lồng trên trục đường Bình Thuận (đoạn từ ngã tám đến 
cổng thành nhà Mạc) hoàn thành trước ngày 30/8/2022.  

- Tiếp tục duy trì, trang trí 02 điểm ghi hình, chụp ảnh lưu niệm và các cây, 
cột hoa dọc tuyến phố đi bộ (khu vực bờ hồ Tân Quang). 

- Chỉ đạo, đôn đốc các Tổ quản lý di tích mở cửa đón tiếp khách, chỉnh trang 
khuôn viên, lắp đèn trang trí, điện chiếu sáng, vệ sinh sạch sẽ khu vực các điểm di tích 
trong dịp tổ chức các hoạt động tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành 

Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022. 

15. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ đón nhận Bằng ghi danh 
“Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên 

năm 2022 đến các cơ quan, đơn vị, thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn.  

- Xây dựng kế hoạch tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành 

Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 
2022; vận động, kiểm tra, hướng dẫn các thôn, xóm, tổ dân phố thiết kế, làm mô 

hình trung thu; tổ chức cuộc thi mô hình đèn trung thu cấp xã, phường; lựa chọn 
các mô hình tham gia cuộc thi mô hình đèn trung thu cấp thành phố và Đêm hội 

Thành Tuyên đảm bảo yêu cầu, chất lượng, thời gian. 
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- Thành lập đoàn tham gia Đêm hội Thành Tuyên đủ thành phần theo quy 
định, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, văn hóa, văn minh, lịch sự, thể hiện nét đẹp 

của người dân xứ Tuyên khi tham gia các hoạt động tại Lễ đón nhận Bằng ghi 
danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”  và Lễ hội Thành 

Tuyên; đăng ký số lượng và ý tưởng các mô hình đèn trung thu trước ngày 
10/6/2022; viết bài giới thiệu mô hình đèn trung thu gửi về Phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao thành phố 
trước ngày 22/8/2022 để tổng hợp.  

- Lựa chọn các sản vật tiêu biểu của địa phương tham gia trưng bày mâm cỗ 
trung thu trong Đêm hội Thành Tuyên.  

- Tổ chức tuyên truyền, vận động thôn, xóm, tổ dân phố, các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn tích cực hưởng ứng các hoạt động 

được tổ chức trong dịp Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người 
Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022; chỉnh trang công 

sở, cửa hàng, cửa hiệu, lắp đèn chiếu sáng, đèn trang trí; tổ chức tổng vệ sinh trụ sở, 
đường, phố, khu dân cư, khu vực công cộng đảm bảo cảnh quan môi trường trong 

suốt thời gian diễn ra các hoạt động Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then 
của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên, thời gian: Từ 
ngày 02/9 đến hết ngày 10/9/2022 (tức ngày 07/8 đến hết ngày 15/8 Âm lịch). 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện 

tốt nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn minh trong giao tiếp ứng xử và các 
hoạt động dịch vụ, phục vụ Lễ hội. 

- Huy động lực lượng là phụ nữ trên địa bàn quản lý đăng ký với Hội Liên 

hiệp Phụ nữ thành phố tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ 
(dân ca, dân vũ, khiêu vũ, nhảy hiện đại...) tại tuyến phố đi bộ trong thời gian 

diễn ra Lễ hội.  

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

du lịch; các đơn vị dịch vụ vận tải nâng cao chất lượng các dịch vụ, nhất là dịch vụ 
taxi 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 hội đồng thời thực hiện các quy 
định, điều kiện về an toàn phòng chống Covid-19 cho du khách; tổng hợp báo cáo 

Uỷ ban nhân dân thành phố (qua Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố) trước 
ngày 29/8/2022. 

- Ủy ban nhân dân các phường Phan Thiết, Tân Quang, Minh Xuân: Khảo 
sát, chọn địa điểm, thành lập các Tổ trông xe phục vụ cho nhân dân và du khách 

tham gia Cuộc thi mô hình đèn Trung thu và Đêm hội Thành Tuyên năm 2022 
đảm bảo tuyệt đối an toàn. 

- Ủy ban nhân dân phường Tân Quang phối hợp với Phòng Văn hoá và 

Thông tin thành phố, Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa thành phố làm 02 mô 
hình đèn trung thu và cử người tham gia hoạt động diễn diễu tại Hà Nội đảm bảo 

đặc sắc, hấp dẫn theo tiêu chí của Ban tổ chức.   

16. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 
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-  Chủ trì hoạt động giao lưu dân vũ, khiêu vũ, văn nghệ; chỉ đạo Hội LHPN 
xã, phường lựa chọn các tiết mục dân vũ, khiêu vũ, văn hoá, văn nghệ để tham gia 

giao lưu trên tuyến phố đi bộ. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đêm hội "Duyên dáng phụ nữ Thành Tuyên" 

năm 2022. 

- Lựa chọn các sản phẩm ẩm thực đặc sắc của hội viên phụ nữ trên địa bàn 

thành phố xây dựng gian hàng trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm phục vụ 
nhân dân và khách tham quan du lịch.   

17. Đề nghị Thành đoàn Tuyên Quang  

- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tham gia Lễ đón nhận 

Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ 
hội Thành Tuyên năm 2022. 

- Xây dựng Kế hoạch Liên hoan nhóm nhảy các Trường THPT năm 2022 và 
tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian trên tuyến phố đi bộ (chơi chuyền, cá 
ngựa, ô ăn quan, nặn tò he, khắc chữ làm kẹo kéo, gập lá dừa nghệ thuật, tạo hình 

bóng bay nghệ thuật...). 

- Huy động đoàn viên thanh niên dựng một số ki ốt giới thiệu, bán sản phẩm  

ăn uống nhanh, quà lưu niệm, phục vụ nhân dân và khách tham quan du lịch.  

- Chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường rà soát, lập danh sách các gia 

đình có khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ homestay của khách, gửi về UBND thành 
phố (qua Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố tổng hợp) trước ngày 29/8/2022. 

18. Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố: Vệ sinh 
công sở, bật điện chiếu sáng, điện trang trí  trong suốt thời gian diễn ra các hoạt 

động Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái 
ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022. Thời gian: Từ ngày 29/8 đến 

hết ngày 10/9/2022 (tức từ ngày 03/8 đến hết ngày 15/8 Âm lịch). 

19. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang 

- Hỗ trợ kinh phí cho các mô hình tham gia trực tiếp trong Đêm hội Thành 

Tuyên năm 2022; hỗ trợ sân khấu, trang âm, ánh sáng để tổ chức Cuộc thi mô hình 
đèn trung thu gắn với buổi tổng duyệt Đêm hội Thành Tuyên năm 2022. 

 - Liên hệ với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cấp phép và tạo 
điều kiện cho việc diễn diễu 2 mô hình tại Hà Nội.  

 - Cử cán bộ tham gia Ban Giám khảo Cuộc thi mô hình đèn Trung thu thành 
phố Tuyên Quang năm 2022.   

 20. Đề nghị Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh: Làm việc với Sở Giao 
thông vận tải, Công an các tỉnh (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội) tạo điều kiện thuận 

lợi trong việc lưu hành, vận chuyển 02 mô hình về diễn diễu quảng bá tại thành 
phố Hà Nội.  

21. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện trong tỉnh: Lựa chọn 01 mô hình 
tiêu biểu tham gia Đêm hội Thành Tuyên năm 2022 (theo kế hoạch của tỉnh). Viết 

lời giới thiệu mô hình gửi về Trung tâm Văn hoá - Truyền thông và Thể thao 
thành phố tổng hợp trước ngày 22/8/2022. 
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Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường 
xây dựng kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí xong trước ngày 28/6/2022, gửi 

Trung tâm Văn hoá - Truyền thông và Thể thao thành phố tổng hợp. Trong quá 
trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh 
- Thường trực Thành uỷ                    (Báo cáo); 
- Thường trực HĐND thành phố           
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  
- Sở Tài chính; 
- Sở Giao thông vận tải; 
- Công an tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Tỉnh đoàn Tuyên Quang; 
- Báo Tuyên Quang;  
- Đài PT và TH tỉnh;   
- Trung tâm XTĐT tỉnh; 
- UBND các huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;   
- Ủy ban MTTQ và các TCCT-XH TP (P/hợp); 
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (Thực hiện); 
- Các PCVP HĐND và UBND thành phố; 
- Chuyên viên: VP; 
- Trang TTĐT thành phố; 
- Lưu: VT, VH. 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Tô Hoàng Linh 
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