
THAN}J UY YEN BAI BANG CONG SAN VIT NAM 

BAN TUYEN GIAO 
* 

S 288 - CV/BTGTU TP. Yen Bái, ngày 09 tháng 01 nàm 2023 

V/v chi dao hoat dông van hóa - van 
nghê Xuán Quj5 Mao nãm 2023 

KInh gzi: - Các chi, dàng b trirc thuc, 
- MTFQ và các t chirc chIrih trj - xã hi thành ph, 
- Phông Vn hóa - Thông tin thành ph, 
- Website "Bàn tin Dàng bO thành ph Yen Bái", 
- Trang Thông tin din tr thành phô 
- Trung tam Truyn thông và Van hóa thành ph. 

Thrc hin Cong van 1066-CV/BTGTU, ngày 05/01/2023 cña Ban Tuyên giáo 
Tinh ñy Yen Bái v clii dao hoat dng van hóa - van ngh Xuan Qu Mao 2023; 
rnüng Xuàn rn9i, to không khI vui tLrai, phàn khài, dng vien, cOvü toân Bang, toàn 
dan, toan quan day mnh phong trao thi dua yeu nucic, quyet tam thc hiçn thang 
Nghj quyk Dai  hi Bang toàn quôc lan thr XIII, Nghj quyêt D?i  hi Dãng b tinh 
Ian thir XIX và Nghj Quyt Di hi Bang b thành ph lan thir XX và các kt 1un 
cüa Hti ng Van hóa toàn quôc, Ban Tuyên giáo Thànhüy dê nghj các co quan, don 
vj triên khai mt sO hoat  dng nhu sau: 

1. Hot dng van hóa, van ngh và the thao 

- T chirc các hoat  dng, six kin 1n cüa diât niióc, cüa tinh, thành phô tnrOc, 
trong và sau Tt Nguyen dan Qu Mao theo ding tinh th.n clii dao  cUa Ban BI thi.x da 
nêu trong Chi thi so 19-CTITW, ngày 18/11/2022 v vic to ehirc Tét näni 2023, chi 
dao cña Ban Thi.x?mg v Thành iiy, Ké hoach cüa Uy ban nhãn dan thànhph. Tiêp 
tiic th?c hin nghiêm the, quyêt 1it, hiu qua các quy djnh ye phông, chông dch 
Covid - 19, tuyt déi không chü quan, lo' là, m.t cãnh giác vâi các nguy ca djch bnh, 
bâo dam vàa to không khI phn kh&i vui Xuãn don Tt vira phOng, chông djch bnh 
và triên khai thirc hin hiu qua các nhim vii chInh frj disçic giao. 

- T chine tt các chuong trInh van hóa, ngh thut mirng Dàng, mirng 
Xuâri; L phát dng Têt trng cay "DOi dO'i nhO an Bác HO" Xuân Qu' Mao 
2023; tharn gia chi.rang trInh ngh thut dc bit "Yen Bái - mirng Bang, ming 
Xuán Qu' Mo 2023"do tinh to chine vào Dêm giao thra, các hoat  dng trirng 
bay, trin lam, gôm: Hi báo Xuãn; tnmg bay tranh, ãnh ngh thut; trung bay 
chuyên d "Tat xua và nay"; trung bay sách, an phm, hInh ánh quãng bá san 
phm du ljch. 
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- Khuyn khIch, dng viên di ngü van ngh s5 barn sat thrc tin d?yi sang 
tham gia sang tác, quâng bá các tác ph.m v& chfi d mirng Dãng, mirng Xuân, 
"H9c t.p và lam theo tu tuàng, dao  dirc, phong each Ho CM Minh", ye ljch si'r, 
each m?ng,  bin dào quê huong, xây drng nông thôn mcci, nâng cao chi so h?nh 
phüc, xây dirng con ngu1i Yen Bái "Than thin, nhn ái, doàn kêt, sng tao, hi 
nh.p".... T chüc gp m.t, thäm hôi, chüc Têt các van ngh s5 tiêu biêu, có nhiêu 
dlóng gop cho sir nghip xây drng và phát trin van hçc thành ph và tinh. Phi 
hçip vâi các ban, ngành, doàn th t chiirc tt các hoat  dng van hóa - van ngh 
trong dp Tt Nguyen dan. Chü dng d.0 tranh, phan bác các quan dim, 1un 
diu sai trái trên 1mb vrc van hoc, ngh thu.t, báo v nn tang tu tmng cña Dãng. 

- Khuyn khIch t chrc hoat  dng thãm hOi, giüp do gia dInh Co cong vó'i 
cach mang,  Mc Viçt Nam anh hung, thuong binh, bnh binh, chuc sac ton giao 
tiêu biêu; gia dInh nghèo, ngixOi giã, co dan, tré mô côi, khuyêt t.t; tO chirc các 

A A A A A • P A P P P boat d9ng bieu duang ca nhan, tap  the co thanh tich; bao ton va phat huy cac gia 
trj cüa di san van hóa dan tc trên dja bàn, xây dirng mOi trung van hóa lanh 
manh, thirc hành tiêt kim. 

2. HotdEng1hi 
- PhOng Van hóa, Thông tin hrnng dn, to chirc và quãn 1 các hoat  dng 

trén tinh thn Chi th 41-CT/TW ngày 05/02/2015 cüa Ban BI thu Trung ucmg 
Dãng (khóa )U) ye vic "Tang cwd'ng sr lânh dqo cza Dáng dói vó'i Cong tác 
quán 13 và to char lé hç5i" bão dam các boat  dng chào müng Têt Nguyen dan 
Qu Mao, các chuong trInh vui xuân... thiêt thirc, an toàn, tit kiêm, phü hçip voi 
np sng van minh, truyên thông van boa cüa dan tc và phong tçic, t.p quán tot 
dçp cüa dja phuong. 

- Khuyên khIch to chi'xc các trô chai dan gian, tp the mang tInh cong dng 
cao nhm phát huy bàn sc van boa t& dçp, sr g.n bó, doàn kt cüa các cong 
dng dan cu, dOng h9, thôn, t d ph& bâo darn an toãn phông, chng djch bnh. 
Kiêm tra ngãn ch.n xir 1 nghiêm cac sai pham trong to chCrc các hoat  dng van 
hóa, hi. 

3. Trung tam Truyên thông và Van hóa thành ph; Trang thông tin 
din tfr thành ph6; Website "Bàn tin Bang b thành ph Yen Bái" xây drng 
chuang trInh tuyên truyên Tet Qu Mao 2023 vui tuui, lành m?nh  phic vi Nh5.n 
dan; tang thñ lucmg phàt song; mO các chuyên trang, chuyen mic vâi ni dung, 
hInh thiirc di mâi; t.p trung vào các chü dé "Mfg Dáng, mii'ng Xuán ", giói 
thiu nhüiig dién hInh tot, nhân to mOi trén các linh virc cüa dOi sang xã hi, 
quâng bá hInh ãnh dat và nguOi thành phô Yen Bái giàu truyn thng van hOa va 
tim nang phát trin vài ban  be trong nuOc và ngoài tinh. Kim duyt k5 1uOng 
ni dung cac tin, bài, các chuong trInh ngh thut, phim ành, giao km van hóa 
không d xáy ra sai sot, tao  không khI phan khOi trong các tng lOp Nhãn dan. 
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4. Phông Van hóa - Thông tin thành ph; các chi, dãng b trl!c  thuc 
thng ci.r?mg tuyên truyn, kim tra vic thrc hin Chi thj 46-CT/TW ngày 
27/7/20 10 cüa Ban BI thu (khóa X) v cMng sr xãm nhp ciia các san phm 
van hóa dc hai  gay hUy hoai dao dirc xä hOi;  xr 1 nghiêm vic d& pháo n, 
thá den tthi và vic li.ru hành xut bàn phrn không phép; gii gin bàn sc van 
hóa dan tc, giáo d1ic van hóa 1rng xr, van hóa giao thông; thrc hin t6t cong 
tác djnh huâng, huâng dn, quãn 1 các hot dng van hóa, van ngh, th thao 
trên dja bàn thãnh ph; c vu cac ngãnh, dja phtrcmg triên khai có hiu qua các 
chrnh sach an smh xa h9l, to chuc tham hoi thrnmg brnh, benh bmh, gia dmh 
chinh sách, gia dInh 1it s5, gia dInh có cong vâi nuâc, các dông chI 10 thành 
each m?ng,  anh hung lirc lucing vU trang nhán dan, nguäi có hoàn cãnh khó 
khän, dông bào ô vüng sâu, vüng xa, vüng dc bit khó khan. 

Các chi, dãng b trirc thuc, các co'quan, don vj báo cáo kt qua hot 
dpng tren ye Ban Tuyen giao Thanh uy truoc ngay 06/3/2023 de Ban tong hcip, 
báo cáo Thumg tr%rc Thành üy và Ban Tuyên giáo Tinh Uy./. 

Ni nhân:  

- Thizäng trrc Thành Ciy, 
-NhixkInhgfri, 
- Lini BTGTU. 

K/T TRU'ONG BAN 
PHO TR'EIONG BAN 
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