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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 
 

      Số:         /UBND-VHTT 
V/v tổ chức các hoạt động văn hóa, 

thể thao và du lịch mừng  
Xuân Quý Mão 2023 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Hạ Lang, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

                        Kính gửi:  - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

                                         - Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

                                         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

(Gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

Thực hiện Công văn số 17/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 06/01/2023 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các họat động văn hóa, thể thao và 

du lịch mừng Xuân Quý Mão năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ 

quan, đơn vị triển khai một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo: Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 

18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quỹ Mão năm 2023 và chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1174/CĐ-TTg ngày 19/12/2022 về 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 

Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán 

Quỹ Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

2. Về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ: 

- Chủ động tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, 

mừng Xuân phục vụ nhân dân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 

kiệm. Lựa chọn những tác phẩm đặc sắc, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền 

thống dân tộc; phản ánh sinh động công cuộc đổi mới, ca ngợi quê hương, đất 

nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ; Xây dựng kế hoạch tổ chức biểu diễn phục vụ 

nhân dân, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới. 

- Tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, 

mừng Xuân gắn với đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi 

trường, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023... Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt 

động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, xây dựng 

môi trường văn hóa lành mạnh phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho 

nhân dân. 

- Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động 

kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. 
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- Phối hợp với các ngành chức năng trong quản lý hoạt động kinh doanh 

các sản phẩm, dịch vụ văn hóa; giám sát, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý 

nghiêm những sai phạm. Chủ động, phát huy hiệu quả trong đấu tranh phản bác 

các luận điệu, thông tin xấu của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 

thao, du lịch, lễ hội, kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo trong dịp Tết 

Nguyên đán đảm bảo vui tươi, lành mạnh. 

3. Về công tác quản lý và tổ chức lễ hội: 

- Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm 

các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống... thiết thực, an toàn, 

tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc và 

phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định của 

Đảng và Nhà nước về lễ hội, về giá trị lịch sử di tích, lễ hội; loại bỏ hoặc thay 

thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển. Phát huy 

tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, bảo tồn 

các giá trị văn hóa truyền thống. Định hướng tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa 

giáo dục của lễ hội, di tích; vận động, thuyết phục người dân, du khách thực 

hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội; kiên quyết không để các hành vi 

chen lấn, tranh cướp, họat động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, dịch vụ đổi tiền 

lẻ hưởng chênh lệch... diễn ra trong lễ hội. 

- Xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt 

đối cho người tham gia lễ hội, có phương án xử lý kịp thời những tình huống 

phát sinh trong lễ hội ; tổ chức các phương án về trật tự an toàn giao thông, an 

ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng yêu cầu 

về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới cho nhân dân và du 

khách. 

4. Về thể dục thể thao: Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhân dịp 

Tết Nguyên Đán đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh. Chú trọng các môn thể 

thao dân tộc, các trò chơi dân gian phù hợp với tình hình địa phương. 

5. Về hoạt động du lịch: Triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn 

cho khách du lịch, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, tăng giá, ép giá đối 

với khách du lịch. 

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 

thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tổ chức các hoạt động 

vui chơi giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm cho người dân, đảm bảo nhân dân 

được đón Tết vui tươi đầm ấm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập 

quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 



4 
 

Căn cứ nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện có hiệu quả, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Văn hóa và Thông tin) trước ngày 04/02/2023 để tổng hợp báo cáo theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; (đăng tải) 

- Lưu: VT, VHTT. 

                KT. CHỦ TỊCH 

                PHÓ CHỦ TỊCH 

            

 

 

 

 

                        Hoàng Minh Nhất 
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