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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động văn hóa “Mừng Đảng – Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021” 

 
Để triển khai tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động 

tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho toàn thể nhân 

dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế 

hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa “Mừng Đảng – Mừng Xuân Tân Sửu năm 

2021” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 

về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về truyền thống 91 năm đấu tranh vẻ vang của Đảng và 

Nhân dân ta từ đó góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, 

với chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và người lao động về những quan điểm, chủ trương, định 

hướng lớn của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã 

hội và hội nhập quốc tế. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng 

thuận của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. 

- Phát động phong trào thi đua yêu nước, tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, 

thể thao chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2021), mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức phải đảm bảo chu đáo, an toàn và tiết kiệm; các hoạt động tổ chức 

phải phong phú, đa dạng về nội dung, hấp dẫn về hình thức; phản ánh được những giá 

trị đặc trưng văn hóa về đời sống, văn hóa của Khánh Hòa; về tinh thần hăng say lao 

động, tình yêu biển đảo quê hương, đất nước; quảng bá, giới thiệu tiềm năng nhằm 

thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa nói chung. 

- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 13/CT-

UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân 

Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.  
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II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian thực hiện 

Từ ngày 03/02/2021 đến ngày 21/02/2021  (tức từ ngày 22 tháng Chạp năm 

Canh Tý đến ngày mùng 10 Tết năm Tân Sửu). 

2. Địa điểm thực hiện 

- Chủ yếu tổ chức tập trung tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang 

- Các hoạt động tại trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và Công 

viên bờ biển trên đường Trần Phú, TP. Nha Trang; các hoạt động phục vụ nhân dân 

tại một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh 

- Thực hiện tốt công tác cổ động trực quan trên các tuyến đường đã được giao tại 

thành phố Nha Trang với nội dung “Mừng Đảng – Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021”, 

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2021), 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930-

24/02/2021), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 21/02/2021 (tức từ ngày 16 tháng 

Chạp năm Canh Tý đến Mùng 10 Tết Tân Sửu). 

- Tổ chức đọc tài liệu tuyên truyền trước buổi chiếu đợt phim chào mừng 91 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) và Xuân 

Tân Sửu năm 2021 tại các huyện, thị xã, thành phố. Liên hệ Cục Điện ảnh chuẩn bị 

tốt các nguồn phim, tài liệu tuyên truyền để phục vụ nhu cầu vui xuân của nhân dân; 

thống nhất lịch và điểm chiếu với các địa phương, liên hệ Phòng Văn hóa và Thông 

tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt tại các điểm chiếu, nhất là các điểm miền 

núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết Tân Sửu. Thời gian: từ ngày 03/02/2021 

đến ngày 21/02/2021 (tức từ ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý đến Mùng 10 Tết Tân 

Sửu). 

- Tổ chức các hoạt động tại sân khấu mặt tiền Phòng Trưng bày - Triển lãm, 

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, số 05 đường 2/4, TP Nha Trang trong thời gian 

trước, trong và sau Tết gồm có: Giới thiệu Tác giả - Tác phẩm, Biểu diễn ban nhạc – 

nhóm nhảy, Đờn ca tài tử, ca múa nhạc thời trang “Sắc xuân”. Thời gian: Từ ngày 

05/02/2021 đến ngày 09/02/2021 (tức từ ngày 24 đến 28 tháng Chạp năm Canh Tý) 

- Triển lãm Sinh vật cảnh và Thư pháp, thư họa từ ngày 06/02/2021 đến ngày 

16/02/2021 (tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Canh Tý đến Mùng 5 Tết Tân Sửu) tại 

Công biên bờ biển đường Trần Phú, TP. Nha Trang (Đoạn đối diện Khách sạn Nha 

Trang Lodge). 

- Tổ chức hoạt động “Hô Bài chòi Xuân Tân Sửu 2021” tại Công viên Bờ biển 

đối diện Khách sạn Novotel. Thời gian từ ngày 12/02/2021 đến ngày 21/02/2021 (tức 

Mùng 01 đến Mùng 10 Tết Tân Sửu). 
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- Tổ chức “Thi đấu Cờ người” vào các buổi chiều từ ngày 14/02/2021 đến 

16/02/2021 (tức từ Mùng 03 đến Mùng 05 Tết Tân Sửu) tại Quảng trường 2 tháng 4 – 

TP Nha Trang. 

- Tổ chức biểu diễn nghệ thuật đường phố tại Công viên Tuệ Tĩnh. Thời gian từ 

ngày 12/02/2021 đến ngày 21/02/2021 (tức Mùng 01 đến Mùng 10 Tết Tân Sửu). 

- Tổ chức chương trình đêm thơ Nguyên Tiêu tại sân khấu mặt tiền Phòng Trưng 

bày - Triển lãm, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, số 05 đường 2/4, TP Nha Trang vào 

tối ngày 26/02/2021 (Ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

- Chịu trách nhiệm lắp đặt sân khấu tại Quảng trường 2 tháng 4 và sân khấu đối 

diện số 16 Trần Phú.  

 Các hoạt động vào buổi tối tại Quảng trường 2 tháng 4 

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng tổ chức chương trình nghệ 

thuật đặc biệt Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2021), 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

(24/02/1930-24/02/2021) tại Quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang vào tối ngày 

03/02/2021 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý). 

- Phối hợp với Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng thực hiện chương trình ca múa nhạc 

tại Quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang vào tối Giao thừa Tết Tân Sửu ngày 

11/02/2021 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý). Tổng thời lượng 150 phút. 

- Tổ chức biểu diễn “Lân – Sư – Rồng” vào tối 13/02/2021 (Mùng 02 Tết Tân 

Sửu) tại Quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang. 

- Tổ chức chương trình ca múa nhạc – thời trang tại Quảng trường 2 tháng 4, TP. 

Nha Trang vào tối ngày 16/02/2021 (tức Mùng 05 Tết Tân Sửu). 

2. Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng 

- Thống nhất lịch tổ chức với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, 

thành phố để phục vụ tốt nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh tổ chức chương trình nghệ 

thuật đặc biệt Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2021), 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

(24/02/1930-24/02/2021) tại Quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang vào tối ngày 

03/02/2021 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý). 

- Chịu trách nhiệm trang trí sân khấu, âm thanh và ánh sáng tại Quảng trường 2 

tháng 4. 

Các hoạt động vào buổi tối tại Quảng trường 2 tháng 4 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh tổ chức chương trình 

ca múa nhạc chủ đề “Chào Xuân Tân Sửu 2021” tại Quảng trường 2 tháng 4, TP. Nha 
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Trang vào đêm Giao thừa Tết Tân Sửu ngày 11/02/2021 (tức ngày 30 tháng Chạp 

năm Canh Tý). Tổng thời lượng 150 phút. 

- Tổ chức chương trình ca múa nhạc vào tối ngày 17/02/2021 (tức Mùng 06 Tết 

Tân Sửu) tại Quảng trường 2 tháng 4, TP. Nha Trang. 

3. Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Khánh Hòa 

- Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Tuồng và Dân ca Bài chòi tại Công 

viên bờ biển (Đoạn đối diện số 16 Trần Phú, thành phố Nha Trang) từ 19h30 đến 

21h00 các ngày 13, 14, 16, 17/02/2021 (tức các Mùng 2, 3, 5, 6 Tết Tân Sửu).  

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích tổ chức chương trình biểu diễn 

nghệ thuật tại Tháp Bà Ponagar từ 15h00 đến 16h30 các ngày 13, 14, 16, 17/02/2021 

(tức các Mùng 2, 3, 5, 6 Tết Tân Sửu).  

- Thống nhất lịch tổ chức với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, 

thành phố để phục vụ tốt nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phục vụ huyện Diên 

Khánh và thị xã Ninh Hòa từ ngày 18/02/2021 đến ngày 21/02/2021 (tức từ ngày 

Mùng 7 đến mùng 10 năm Tân Sửu).  

- Phối hợp với Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng phụ trách ánh sáng tại Quảng trường 

2 tháng 4. 

Các hoạt động vào buổi tối tại Quảng trường 2 tháng 4 

- Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp tại Quảng trường 2 tháng 

4, TP. Nha Trang vào tối ngày 12/02/2021 (tức Mùng 01 Tết Tân Sửu) 

- Tổ chức chương trình biểu diễn tại Quảng trường 2 tháng 4, TP. Nha Trang 

vào tối ngày 15/02/2021 (tức Mùng 04 Tết Tân Sửu) 

4. Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh 

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa 

như: Biểu diễn nhạc cụ dân tộc mừng Đảng – mừng Xuân, triển lãm nghệ thuật thư 

pháp và tặng chữ đầu năm; biểu diễn làm gốm, dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm, trình 

diễn ca múa nhạc cổ truyền dân tộc Chăm… tại Khu Di tích Tháp Bà và Danh thắng 

Hòn Chồng từ ngày 11/02/2021 đến ngày 16/02/2021 (tức từ ngày 30 tháng Chạp 

năm Canh Tý đến Mùng 05 Tết Tân Sửu). 

- Phối hợp Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tổ chức chương trình biểu diễn 

nghệ thuật tại Tháp Bà Ponagar từ 15h00 đến 16h30 các ngày 13, 14, 16, 17/02/2020 

(tức các Mùng 2, 3, 5, 6 Tết Tân Sửu). 

- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, ngăn chặn kịp thời tệ nạn ăn 

xin, bán hàng rong, các hành vi lạm dụng tín ngưỡng để hoạt động mê tín dị đoan, 

phát tán những tài liệu không được phép lưu hành trong dịp Xuân Tân Sửu 2021 tại 

khu di tích Tháp Bà và danh thắng Hòn Chồng trong dịp Tết. 

Các hoạt động vào buổi tối tại Quảng trường 2 tháng 4 

- Tổ chức chương trình nghệ thuật truyền thống tại Quảng trường 2 tháng 4, TP. 

Nha Trang vào tối ngày 14/02/2021 (tức Mùng 03 Tết Tân Sửu). 
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5. Thư viện tỉnh 

- Phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội báo Xuân tại Thư viện tỉnh 

từ ngày 02/02/2021 đến ngày 19/02/2021 (Tức từ ngày 21 tháng Chạp năm Canh Tý 

đến Mùng 8 Tết Tân Sửu).  

- Tổ chức trưng bày, triển lãm tranh, ảnh, sách, báo, tài liệu tuyên truyền Kỷ 

niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021); 91 

năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930-24/02/2021). Từ ngày 

02/02/2021 đến ngày 19/02/2021  (tức từ ngày 20 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 

mùng 8 Tết năm Tân Sửu). 

- Tổ chức luân chuyển, phục vụ báo Xuân, sách và tài liệu, hỗ trợ tặng báo Xuân 

cho các cơ sở. Hướng dẫn và hỗ trợ Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa 

– Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các Điểm Báo Xuân 

Tân Sửu tại địa phương. 

6. Bảo tàng tỉnh 

- Triển lãm chuyên đề “Tranh dân gian truyền thống Việt Nam” tại Bảo tàng 

tỉnh. Từ ngày 03/02/2021 đến ngày 20/3/2021. 

- Chủ trì và phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa trưng bày các tác 

phẩm: cây cảnh, bon sai, đá, gỗ lũa… nghệ thuật. Địa điểm: Khuôn viên Bảo tàng 

tỉnh. Từ ngày 03/02/2021 đến ngày 21/02/2021 (tức từ ngày 22 tháng Chạp năm 

Canh Tý đến ngày mùng 10 Tết năm Tân Sửu). 

- Chủ trì và phối hợp với Câu lạc bộ Cổ vật Nha Trang tổ chức “Phiên chợ Đồ 

xưa-đồ cũ” triển lãm giao lưu, trao đổi kỷ vật, đồ lưu niệm xưa tại khuôn viên Bảo 

tàng tỉnh. Thời gian: Ngày 16/02/2021 (Mùng 5 Tết Tân Sửu). 

II. CÁC PHÕNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ 

1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Điều phối hoạt động biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong và 

ngoài tỉnh tham gia hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động văn hóa “Mừng Đảng – Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021” của Sở Văn hóa 

và Thể Thao Khánh Hòa. 

- Phối hợp với Văn phòng  đề xuất danh sách cá nhân, tập thể có thành tích trong 

đợt hoạt động văn hóa “Mừng Đảng – Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021” để lãnh đạo 

Sở khen thưởng. 

2. Thanh tra Sở 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các 

đơn vị có liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra việc chấp hành những quy định của 

pháp luật trong các hoạt động văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh. 
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3. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Thẩm định và tham mưu kinh phí tổ chức theo Kế hoạch này. Kiểm tra việc 

chấp hành lập dự toán, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. 

4. Văn phòng Sở:  

- Phối hợp với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổng hợp, báo cáo nhanh kết 

quả thực hiện các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân 2021.  

- Tổng hợp danh sách từ các đơn vị tham mưu trình lãnh đạo sở danh sách cá 

nhân, tập thể có thành tích trong đợt hoạt động văn hóa “Mừng Đảng – Mừng Xuân 

Tân Sửu năm 2021” khen thưởng. 

III. PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, 

THÀNH PHỐ 

Căn cứ tình hình thực tế tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân Tân Sửu 

năm 2021” tại địa phương. 
  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa “Mừng Đảng – Mừng Xuân 

Tân Sửu năm 2021” của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa. Đề nghị các đơn vị 

trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển khai 

thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 26/02/2021. Trong quá trình 

thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo lãnh đạo Sở để kịp thời giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- VP Bộ (thay b/cáo) (VBĐT); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo); 

- UBND tỉnh (b/cáo) (VBĐT); 

- Ban TGTU (b/cáo); 

- Công an tỉnh KH (p/hợp) (VBĐT); 

- Các Sở: Du lịch, Thông tin Truyền thông,  

Y tế (VBĐT); 

- Đài PTTH Khánh Hòa (VBĐT); 

- UBND, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT các 

huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Báo Khánh Hòa (VBĐT); 

- BGĐ Sở (để chỉ đạo) (VBĐT); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện) (VBĐT); 

- Các phòng CM (VBĐT); 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hà 
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