
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán  

Tân Sửu - năm 2021 

 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh 

thần cho Nhân dân tỉnh nhà trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc; gắn với 

việc chào mừng các sự kiện, ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước trong 

quý I năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Việc tổ chức hoạt động vui xuân, đón tết có ý nghĩa chính trị, xã hội, tạo 

không khí phấn khởi, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà thi đua 

lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội 

Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển 

kinh tế, giai đoạn 2020 - 2025 đề ra, nhất là thực hiện phong trào thi đua “Đồng 

Khởi mới”; chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình “Đồng Khởi 

khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”... gắn với tuyên truyền ý nghĩa lịch sử 

và tổ chức các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre Đồng 

Khởi (17/01/1960 - 17/01/2021); kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); mừng Xuân Tân Sửu - năm 2021. 

- Tổ chức hoạt động Hội xuân các cấp có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, có 

chiều sâu, có trọng tâm; tạo điều kiện tốt cho quần chúng Nhân dân vui chơi, 

giải trí lành mạnh trong dịp Tết Nguyên đán; gắn với việc thực hiện tốt chính 

sách “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với gia đình chính sách, 

người có công với cách mạng; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

của Nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến cũ; hỗ 

trợ, chăm lo người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón Tết vui 

Xuân trong không khí ấm áp nghĩa tình. Khuyến khích, động viên các tổ chức 

tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia phong trào cách mạng 

tại địa phương.  

- Các hoạt động Xuân Tân Sửu - năm 2021 của các cấp, các ngành đảm bảo 

có ý nghĩa, trên tinh thần tiết kiệm. Các điểm tổ chức hoạt động Hội xuân phải 

được quy hoạch cụ thể và hoạt động theo quy hoạch; đồng thời tăng cường công 

tác kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo an toàn, tiết kiệm; giữ gìn và phát huy những 

giá trị văn hóa của dân tộc và địa phương. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 

động Hội xuân phải chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật có liên 
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quan. Đặc biệt, thực hiện nghiêm các hướng dẫn của ngành Y tế trong phòng, 

chống dịch COVID - 19. 

- Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ việc tổ chức các hoạt động Xuân Tân 

Sửu - năm 2021 đảm bảo ý nghĩa, hiệu quả, an toàn và trên tinh thần tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG  

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan  

- Chỉnh trang lại các cụm cổ động trực quan gắn kết với các thời điểm lịch 

sử của những ngày lễ lớn đầu năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh; trang trí cờ hoa, 

băng rôn, đèn trang trí… (chú ý đảm bảo trang trọng, chuẩn xác nội dung thể 

hiện trên hộp đèn quảng cáo màn hình led dãy phân cách Đại lộ Đồng Khởi). 

- Bảo trì, chỉnh trang các cụm mô hình trang trí, cổng đèn hoa, cụm pa nô 

tuyên truyền thực hiện chào mừng thành công Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, thay đổi 

nội dung hợp lý để phục vụ Hội xuân và chào mừng Đại hội XIII của Đảng. 

- Các địa phương trong tỉnh rà soát tất cả các cụm pa nô cố định. Tổ chức 

thay mới các cụm đã xuống cấp, sửa chữa các cụm pa nô hư hỏng nhẹ; thay mới 

các pa nô đã bị rách hoặc bạc màu (đối với các nội dung tuyên truyền lâu dài), 

thực hiện nội dung tuyên truyền phù hợp với từng sự kiện (lưu ý thời gian thực 

hiện trước các sự kiện nhiều hơn thời gian sau sự kiện). 

- Hệ thống thông tin đại chúng trên toàn tỉnh, Báo Đồng Khởi, Đài Phát 

thanh và Truyền hình Bến Tre tuyên truyền ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của dân 

tộc; tuyên truyền kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, tiến 

tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngày lễ của quê 

hương, đất nước; các hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi 

(17/1/1960 - 17/1/2021); kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (3/2/1930 - 3/2/2021). Thông qua các hoạt động lễ, lồng ghép chuyển tải 

những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng 

lớp Nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện vui Xuân lành mạnh, 

tiết kiệm, an toàn; tiếp tục hăng hái thi đua sản xuất, thực hiện thắng lợi phong 

trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh 

nghiệp”, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, gắn với tuyên truyền 

thường xuyên việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thăm, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 của lãnh 

đạo tỉnh 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ban Cán sự Đảng Ủy ban 

nhân dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch thăm, chúc Tết 

Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 của lãnh đạo tỉnh. 

3. Tổ chức hoạt động thương mại: “Hội chợ Công nghiệp Thương mại 

Xuân Tân Sửu - năm 2021” 

- Thời gian: Từ ngày 14/01 - 20/01/2021 

- Địa điểm: Quảng trường thành phố Bến Tre 
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- Quy mô tổ chức: 200 gian hàng.  

4. Viếng Nghĩa trang liệt sĩ 

- Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ vào sáng ngày 09 tháng 02 năm 2021 

(nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Canh Tý). Giao Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cụ thể. 

- Các huyện, thành phố chỉ đạo và tăng cường công tác sửa chữa, chỉnh 

trang Nghĩa trang liệt sĩ, các Đền thờ liệt sĩ trên địa bàn; tổ chức viếng Đền thờ 

liệt sĩ xã, phường, thị trấn và viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện, thành phố (theo 

hướng dẫn tại Công văn số 5616/UBND-VHXH ngày 05 tháng 12 năm 2011). 

5 Thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân, các chức sắc tiêu biểu các 

tôn giáo nhân lễ Giáng sinh năm 2020 của đạo Công giáo, Tin lành và Tết 

Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 

5.1.  Lễ Giáng sinh: 

- Bố trí thành 04 đoàn tổ chức đi thăm và chúc mừng trong dịp Lễ Giáng 

sinh. Thời gian từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 12 năm 2020. 

- Đối tượng thăm ngoài tỉnh: Tòa Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long; Giám mục Giáo phận Vĩnh Long - Huỳnh Văn Hai; các Linh mục 

về hưu dưỡng tại Giáo phận Vĩnh Long (12 vị). 

- Đối tượng thăm trong tỉnh (11 đơn vị): Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, 

phường An Hội, thành phố Bến Tre; Ban Đại diện Tin lành tỉnh, xã Giao Long, 

Châu Thành; Họ đạo Công giáo Bến Tre, phường An Hội, thành phố Bến Tre; 

Họ đạo Công giáo Cái Nhum, xã Long Thới, huyện Chợ Lách; Dòng Mến 

Thánh giá Cái Nhum, xã Long Thới, huyện Chợ Lách; Họ đạo Công giáo Cái 

Mơn, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách; Dòng Mến Thánh giá Cái Mơn, xã 

Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách; Họ đạo Công giáo Cái Bông, xã An Phú Trung, 

huyện Ba Tri; Họ đạo Công giáo Thạnh Phú, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh 

Phú; Họ đạo Công giáo Công giáo An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành; 

Dòng Kytô Vua xã Long Thới, huyện Chợ Lách. 

- Thăm cá nhân (08 vị): Linh mục Khổng Đức Ý - Chủ tịch Ủy ban Đoàn 

kết Công giáo tỉnh, Chánh sở Họ đạo Thành Triệu, huyện Châu Thành; Linh 

mục Huỳnh Cao Thượng - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, 

Chánh sở Họ đạo Lương Phú, huyện Giồng Trôm; Linh mục Nguyễn Thanh 

Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo, Chánh sở Họ đạo Chợ Lách, 

huyện Chợ Lách; Linh mục Nguyễn Đình Hiếu - Chánh sở Họ đạo Giồng Kiến, 

xã Phú Long, huyện Bình Đại; Linh mục Đặng Đăng Nguyên - Ủy viên Ủy ban 

Đoàn kết Công giáo tỉnh, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Thạnh Phú, 

Chánh sở Họ đạo Khâu Băng, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú; Mục sư Lê 

Vĩnh Hưng - Thành viên Ban Đại diện, Quản nhiệm Chi hội Tin lành Tiên Thủy, 

xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành; Mục sư Phạm Hoài Đức - Thành viên Ban 

Đại diện, Quản nhiệm Chi hội Tin lành Quới Sơn, xã Quới Sơn, huyện Châu 
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Thành; Mục sư Đỗ Phước Thạnh - Thành viên Ban Đại diện Tin lành tỉnh, Quản 

nhiệm Chi hội Tin lành Tân Thạch, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành. 

- Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

phối hợp lập Kế hoạch cụ thể. 

5.2. Tết Nguyên đán: 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức liên quan 

thăm chúc tết các tổ chức tôn giáo, cá nhân chức sắc tôn giáo ngoài tỉnh có gắn 

bó, hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội cho Bến Tre. 

6. Hoạt động Hội xuân  

6.1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội xuân Tân Sửu - năm 2021: 

a) Thời gian tổ chức: Các hoạt động Hội xuân trên toàn tỉnh đồng loạt diễn 

ra trong 07 ngày, bắt đầu từ 19 giờ ngày 10/02/2021 đến 22 giờ ngày 16/02/2021 

(tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến mùng 5 Tết Tân Sửu). 

b) Các điểm tổ chức Hội xuân cấp tỉnh (02 điểm): 

 - Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh: Là điểm tổ chức khai mạc và bế 

mạc; trưng bày, triển lãm báo, tạp chí Xuân; Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh và 

mỹ thuật; Trưng bày, xếp sách nghệ thuật; Triển lãm ảnh Đại hội Đảng bộ các 

huyện, thành phố, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; Hội thi Trưng bày, triển lãm Bonsai, 

cây cảnh ngày xuân; Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, biểu diễn thời 

trang; biểu diễn các loại hình nghệ thuật, thể thao đường phố; Hội thi, Liên 

hoan, Hội thao cấp tỉnh (Hội thi Tiếng hát mùa xuân; Hội thi Ảnh đẹp ngày 

xuân; Hội thi Người cao tuổi hát karaoke; Liên hoan Lân Sư Rồng; Liên hoan 

Bước nhảy đường phố); Chương trình giao lưu nghệ thuật cộng đồng, biểu diễn 

giao lưu nghệ thuật tổng hợp với tỉnh bạn; Khu vui chơi, giải trí, ẩm thực dân 

gian; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm mỹ thuật, mỹ nghệ làm từ dừa; Không gian 

dừa; Thư pháp; Trò chơi dân gian có thưởng... 

- Sân vận động tỉnh: Tổ chức các hoạt động thể thao cộng đồng; trò chơi dân 

gian có thưởng; biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; trò chơi dành cho thiếu nhi. 

Ngoài ra, tại Bảo tàng Bến Tre tổ chức điểm vui xuân như: Trưng bày 

chuyên đề “Gốm Nam bộ xưa”; Giới thiệu và triển lãm ”Tranh vẽ ngược trên 

kính về Bác Hồ”; Triển lãm bộ ảnh “Côn Đảo xưa và nay”; Trưng bày “Sưu 

tầm tiền cổ” và triển lãm “20 ảnh Bến Tre xưa”; Hội thi trưng bày cây kiểng, 

bonsai, thi đá chim...  

6.2. Tổ chức Hội xuân cấp huyện, thành phố:  

- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh; quảng 

trường; sân vận động các huyện; tại các xã, phường, thị trấn theo quy hoạch của 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Riêng thành phố Bến Tre tổ chức các hoạt động Hội thi, Hội diễn, Liên 

hoan văn nghệ, thể thao và các hoạt động nhằm thu hút du khách trong, ngoài 

tỉnh đến vui Xuân. 
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- Hình thức tổ chức: Thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

6.3. Bắn pháo hoa đêm giao thừa: 

Trước mắt, tỉnh cho chủ trương bắn pháo hoa đêm giao thừa bằng hình thức 

xã hội hóa nếu không có chỉ đạo nào khác của Chính phủ. 

7. Chương trình Văn nghệ mừng Xuân đón giao thừa và bắn pháo hoa 

7.1. Chương trình văn nghệ đón giao thừa do tỉnh tổ chức tại thành phố 

Bến Tre: 

- Chương trình đón giao thừa: Biểu diễn trống hội, múa lân; biểu diễn nghệ 

thuật mừng Xuân, đón giao thừa, bắn pháo hoa tầm thấp. 

- Thực hiện truyền hình trực tiếp chương trình tại sân lễ và tiếp sóng chúc 

Tết của Chủ tịch nước; thu, phát chúc Tết của lãnh đạo tỉnh.  

- Thời gian: Bắt đầu từ 22 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 02 đến 0 giờ 15 phút 

ngày 12 tháng 02 năm 2021 (tức đêm 30 tháng Chạp năm Canh Tý, rạng mùng 

một tháng Giêng năm Tân Sửu). 

- Địa điểm: Khu vực Công viên Mỹ Hóa, Phường 7, Thành phố Bến Tre. 

7.2. Chương trình văn nghệ đón giao thừa và bắn pháo hoa tại các huyện: 

- Tổ chức Chương trình văn nghệ mừng Xuân đón giao thừa tại trung tâm 

huyện kết hợp tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ nhân dân với phương 

châm xã hội hóa.  

- Các huyện tùy điều kiện thực tế tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ 

thuật trong đêm giao thừa phục vụ Nhân dân trên địa bàn. 

8. Tổ chức “Tết quân dân”  

- Thời gian: Dịp kỷ niệm Ngày Bến Tre Đồng Khởi 17/1. 

- Địa điểm: Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định. 

9. Họp mặt đầu Xuân Tân Sửu năm 2021 

- Các cuộc họp mặt do các cơ quan, đơn vị chức năng được phân công, chủ 

trì có kế hoạch cụ thể, mời lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh dự. Cuộc 

họp mặt phải có chủ đề, xác định nội dung thể hiện tính xung kích, tăng tốc 

trong phát triển toàn diện, định hướng tuyên truyền trong giai đoạn 2020 - 2025; 

hình thức tổ chức phù hợp với từng cuộc, từng đối tượng, đảm bảo ý nghĩa và 

tình cảm.  

- Tổ chức cuộc họp mặt với các giới, thành phần cụ thể (05 cuộc): Báo chí, 

Văn nghệ sĩ, Trí thức, Tôn giáo, Kiều bào. 

10. Họp mặt “Đồng hương Bến Tre”  

Tổ chức các đoàn tham dự họp mặt “Đồng hương Bến Tre” tại Thành phố 

Hồ Chí Minh; Thành phố Cần Thơ; các tỉnh An Giang, Vĩnh Long và Tiền Giang. 
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11. Tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII 

- Thời gian: Vào đêm 26 tháng 02 năm 2021 (nhằm ngày Rằm tháng 

Giêng năm Tân Sửu). 

- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban Tổ chức Hội xuân cấp tỉnh  

* Trưởng, Phó Ban Tổ chức: 

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phụ trách Khoa giáo - Văn xã), 

Trưởng ban. 

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực. 

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre (phụ trách Khoa giáo - 

Văn xã), Phó Trưởng ban. 

* Các ủy viên: 

- Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (phụ trách phụ trách Khoa 

giáo - Văn xã); 

- Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Phó Giám đốc Công an tỉnh (phụ trách Công tác phòng, chống tội phạm); 

- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (phụ trách Thông tin, Báo 

chí, Xuất bản); 

- Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình (phụ trách Truyền hình); 

- Phó Giám đốc Sở Tài chính (phụ trách Tài chính - Hành chính sự nghiệp); 

- Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ trách Dạy nghề, 

Trẻ em, Bình đẳng giới); 

- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phụ trách Văn hóa - 

nghệ thuật); 

- Phó Giám đốc Sở Công thương (phụ trách Quản lý năng lượng và Văn 

phòng Sở ); 

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ (phụ trách Ban Tôn giáo); 

- Phó Giám đốc Sở Y tế (phụ trách Dược - Y tế); 

- Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (phụ trách Vận tải); 

- Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre (phụ trách Đầu tư - Xây dựng); 

- Mời Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; 

- Mời Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu; 

- Mời Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh; 

- Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre; 

- Phó Trưởng Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

(phụ trách Văn hóa ,Thể thao và Du lịch); 

- Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
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- Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Chánh Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Sở VHTTDL; 

- Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Sở VHTTDL; 

- Quyền Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao, Sở VHTTDL; 

* Tổ giúp việc: 

- Chuyên viên Văn phòng, Sở VHTTDL; 

- Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở VHTTDL; 

- Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa, Sở VHTTDL;  

- Trưởng phòng Nghệ thuật, Sự kiện, Điện ảnh - Trung tâm Văn hóa - Điện 

ảnh, Sở VHTTDL; 

Ban Tổ chức có nhiệm vụ triển khai tổ chức tốt các hoạt động Hội xuân 

trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa và hưởng thụ văn hóa của 

Nhân dân trước, trong và sau Tết cổ truyền dân tộc. Ban Tổ chức Hội xuân cấp 

tỉnh và Tổ giúp việc tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:  

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và thẩm 

định báo cáo kết quả sau khi triển khai thực hiện. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các kế hoạch họp mặt “Đồng 

hương Bến Tre” tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long và 

Tiền Giang. 

2.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

- Chịu trách nhiệm Thường trực hoạt động Xuân Tân Sửu - năm 2021. Chủ 

trì, phối hợp với với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các 

hoạt động Hội xuân Tân Sửu - năm 2021 của tỉnh.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc; các địa phương 

trong tỉnh về tổ chức các hoạt động Hội xuân trên địa bàn và các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; tuyên truyền cổ động trực quan, nhằm tạo sinh 

khí vui tươi, phấn khởi trong các ngày Tết cổ truyền của dân tộc.  

- Chỉ đạo các điểm du lịch nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ du 

khách trong dịp Tết. Chỉnh trang và mở cửa các di tích lịch sử - văn hóa để đón 

khách tham quan.  

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật đêm giao 

thừa; phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre và 

các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu bắn pháo hoa đón giao thừa sau chương 

trình biểu diễn nghệ thuật. 
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- Phân công Ban Quản lý Di tích phối hợp và hỗ trợ địa điểm tổ chức “Tết 

quân dân” tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định nhân dịp kỷ niệm 61 

năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 – 17/01/2021). 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ 

văn hóa, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong những ngày Tết. Đồng thời, 

chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả các hoạt động Hội xuân Tân Sửu - 

năm 2021; dự toán kinh phí hoạt động Hội xuân cấp tỉnh gửi ngành chức năng 

thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí tổ chức các hoạt động phục vụ Xuân Tân Sửu 

- năm 2021 của Sở, ngành tỉnh trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tại Kế 

hoạch này, gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2.3. Công an tỉnh: 

Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan bảo đảm an ninh trật tự, an 

toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết. 

Nhất là tại các điểm tổ chức hoạt động Hội xuân tại tỉnh và bắn pháo hoa đêm 

giao thừa. 

2.4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:  

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị lượng pháo, 

chọn địa điểm và tổ chức bắn pháo hoa (tham mưu xây dựng kế hoạch bắn pháo 

hoa đón giao thừa sau chương trình biểu diễn nghệ thuật, điểm tại thành phố Bến 

Tre); phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện (nếu có yêu cầu) tổ chức bắn 

pháo hoa phục vụ nhân dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng quy định.  

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm và các ngành có 

liên quan tổ chức “Tết quân dân” tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định. 

2.5. Sở Nội vụ: 

Tham mưu xây dựng kế hoạch thăm tổ chức, cá nhân Tôn giáo nhân dịp Lễ 

Giáng sinh. 

2.6. Sở Công thương:  

Tổ chức tốt Hội chợ Công nghiệp - Thương mại Xuân Tân Sửu - năm 2021. 

Phối hợp Cục Quản lý thị trường kiểm soát hoạt động kinh doanh hàng hóa; 

kiểm tra, kiểm soát các dịch vụ ăn uống, giữ xe... tại các điểm hội chợ, hội xuân. 

Thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Tân sửu năm 2021. 

2.7. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức họp mặt 

báo chí đầu Xuân. 

- Chỉ đạo và cung cấp tài liệu, thông tin cho các cơ quan thông tin đại 

chúng tăng cường tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, 

Đại hội XIII của Đảng; các ngày lễ kỷ niệm trong quý I năm 2021 (61 năm 

Ngày Bến Tre Đồng Khởi 17/1; 53 năm Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu 
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thân năm 1968; 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2) và Tết 

Nguyên đán. 

2.8. Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre:  

- Tăng cường các chương trình giải trí, văn nghệ đặc biệt trước, trong các 

ngày Tết; phản ảnh các hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình và tổ 

chức truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đón giao thừa.  

2.9. Sở Giao thông - Vận tải:  

- Có kế hoạch thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý Tân Sửu - năm 2021; có kế hoạch hạn chế tai nạn 

giao thông, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ vận 

chuyển khách, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết được 

thuận lợi, an toàn.  

- Huy động, điều động kịp thời các phương tiện vận tải tham gia giải tỏa 

khách; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Chú 

ý kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở việc sử dụng áo phao khi đi qua đò ngang và 

giá cước phục vụ hành khách trước, trong và sau Tết. 

2.10. Sở Y tế: 

- Có kế hoạch kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm hàng hóa, phòng chống 

dịch bệnh. Các cơ sở y tế phải phân công trực để điều trị và chăm sóc sức khỏe 

cho nhân dân, nhất là trong những ngày cao điểm Tết. 

- Hướng dẫn, phối hợp tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, giám sát việc 

phòng, chống dịch COVID - 19 tại các điểm tổ chức Hội xuân trên địa bàn tỉnh. 

2.11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan dự thảo kế hoạch thăm, 

chúc Tết của lãnh đạo tỉnh; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo, đồng 

thời, chuẩn bị điều kiện Viếng Nghĩa trang liệt sĩ vào vào sáng ngày 09 tháng 02 

năm 2021 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Canh Tý). 

2.12. Công ty Cổ phần Công trình Đô thị:  

Tổ chức vệ sinh đường phố, công viên; chăm sóc hoa kiểng, cây xanh bảo 

đảm luôn sạch đẹp trước, trong và sau Tết, nhất là bảo đảm vệ sinh sau khi chợ 

Hoa xuân kết thúc. Thực hiện trang trí treo đèn hoa trong những ngày Tết. 

2.13. Công ty Điện lực Bến Tre và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước:  

Có kế hoạch bảo đảm việc cung cấp đủ điện, nước cho nhân dân trong 

những ngày Tết Nguyên đán. 

2.14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 
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- Chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham 

mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp mặt các chức sắc, chức việc 

tiêu biểu các Tôn giáo nhân dịp đầu năm mới 2021. 

- Phối hợp đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

Nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào ”Đền ơn đáp nghĩa”, tương thân 

tương ái, gắn với cuộc vận động thi đua Đồng khởi mới... 

2.15. Sở Tài chính:  

- Thẩm định kinh phí tổ chức các hoạt động mừng Xuân cấp tỉnh, trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Phối hợp hướng dẫn, giải quyết các khó khăn liên quan đến công tác tài 

chính trong quá trình tổ chức các hoạt động. 

2.16. Cục Quản lý thị trường: 

- Chủ trì, phối hợp Sở Công thương, Công an kiểm tra, kiểm soát hoạt động 

kinh doanh hàng hóa tại các điểm hội chợ, hội xuân, kịp thời phát hiện, xử lý các 

hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn 

gốc, xuất xứ, hết hạn sử dụng...;  

- Kiểm tra, kiểm soát các dịch vụ ăn uống, giữ xe... trong việc chấp hành 

các quy định về niêm yết giá và chấp hành việc định giá giữ xe theo quy định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân sửu năm 2021, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân trong 

dịp Tết, kịp thời xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, kinh 

doanh hàng lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm theo 

quy định. 

2.17. Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu: 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Họp mặt Văn nghệ sĩ. 

- Chủ trì tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII, chú ý đổi mới về nội 

dung, hình thức, tạo được sự thu hút và ý nghĩa của chương trình. 

- Phối hợp trưng bày, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh… tại điểm tổ chức Hội 

xuân của tỉnh. Hướng dẫn các chi hội, phân hội trực thuộc tích cực tham gia các 

hoạt động mừng xuân tại các địa phương. 

2.18. Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật tỉnh: 

Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Họp mặt Trí thức. 

2.19. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh: 

Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch Phối hợp tổ chức Họp mặt Kiều bào.  

2.20. Hội Sinh vật cảnh tỉnh: 
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- Vân động hội viên tham gia hoạt động trồng, chăm sóc cây cảnh ven 

đường nông thôn; tham gia trưng bày cây cảnh tại đền thờ và nghĩa trang liệt sỹ 

các huyện, thành phố. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Cây đẹp ngày Tết” dịp Tết Nguyên 

đán 2021; trưng bày sinh vật cảnh, các cây bonsai, mai vàng đạt giải thưởng qua 

các kỳ thi tại các điểm tổ chức Hội xuân cấp tỉnh; cấp huyện. 

2.21. Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố:   

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Chỉ đạo các xã, 

phường, thị trấn có kế hoạch chỉnh trang đường phố; trang trí cờ hoa khu vực 

trung tâm xã, phường, thị trấn, Đền thờ liệt sĩ trước ngày lễ, tết. 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động 

trực quan; văn hóa văn nghệ; thể dục thể thao. 

 - Tổ chức thăm viếng, chúc Tết và tặng quà cho đối tượng gia đình thương 

binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với Cách mạng; thăm và 

tặng quà người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo 

trên địa bàn huyện, thành phố. Không thăm trùng đối tượng mà tỉnh đã thăm, 

không để sót đối tượng được bảo trợ xã hội. Thăm và tặng quà bà con nhân dân lập 

nghiệp ở các vùng kinh tế mới ngoài tỉnh theo điều kiện thực tế của địa phương. 

- Chỉ đạo ngành chức năng phối hợp có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, 

an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ trên địa bàn trước, trong và sau Tết; 

tại các điểm tổ chức hoạt động Hội xuân cho nhân dân tại từng địa bàn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, 

các điểm tổ chức Hội Xuân; thu gom các đối tượng ăn xin, tâm thần, lang thang, 

các đối tượng tụ tập ăn nhậu tại nơi công cộng trước, trong và sau tết trên địa bàn 

quản lý. 

Riêng Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre:  

Thực hiện lắp đặt, trang trí đèn nghệ thuật tại cầu Bến Tre; trang trí tạo 

điểm nhấn tại công viên An Hội. Vận động, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, hộ gia đình bố trí các cụm hoa, trang trí hoa tươi trước nhà ở, trụ 

sở cơ quan, đơn vị (tập trung điểm nhấn trên tuyến Đại lộ Đồng Khởi đoạn từ 

Vòng xoay Tân Thành đến Vòng xoay An Hội).  

- Tổ chức Chợ hoa Xuân đường Hùng Vương (Phường An Hội, Phường 5, 

Phường 7). Đồng thời, kêu gọi xã hội hóa tạo điểm nhấn về văn hóa, nghệ thuật 

để thu hút du khách.  

- Phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong công tác tổ chức Chương trình nghệ 

thuật, bắn pháo hoa đón giao thừa. Trong đó giao thành phố Bến Tre phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan xã hội hóa bắn pháo hoa tầm thấp điểm tại 

thành phố Bến Tre. 

2.22. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: 
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- Trang trí, tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại các cơ quan, đơn vị, nơi công cộng 

bảo đảm vẻ mỹ quan, khang trang trước, trong và sau Tết. Duy trì chế độ trực 

Tết tại cơ quan, bảo đảm an toàn; phòng, chống cháy nổ. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

tham gia tích cực các hoạt động Xuân tại địa phương; thực hiện vui Xuân đón 

Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

3. Kinh phí thực hiện 

3.1. Cấp tỉnh:  

- Ngân sách tỉnh phục vụ các hoạt động: Thăm chúc Tết của lãnh đạo tỉnh; 

Chương trình nghệ thuật đón giao thừa; trưng bày, hội thi, liên hoan, triển lãm 

tranh, ảnh nghệ thuật, hội báo xuân, trưng bày hoa lan cây cảnh. 

- Nguồn thu hoạt động Xuân các năm trước chuyển sang, thu hoạt động 

Xuân năm 2021 và nguồn thu xã hội hóa: Chi cho các hoạt động còn lại. 

3.2. Cấp huyện, thành phố:  

- Kinh phí lãnh đạo huyện, thành phố thăm viếng, chúc Tết, tặng quà cho 

các đối tượng chính sách do ngân sách cấp huyện bảo đảm. 

- Kinh phí tổ chức các hoạt động mừng Xuân, bắn pháo hoa tầm thấp sử 

dụng từ nguồn thu xã hội hóa. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Tân Sửu - năm 2021, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên 

quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện; kịp 

thời báo cáo nhanh (khi có yêu cầu của Ban Tổ chức) và báo cáo kết quả gửi về 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 24 tháng 02 năm 2021 để tổng hợp 

báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận:  
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);   

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức TU và TGTU (hỗ trợ); 

- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh (để phối hợp); 

- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;   

- Các sở, ngành: VHTTDL, YT, LĐTBXH, 

GTVT, NV, TTTT, TC, CT, CA, BCHQS, 

Đài PTTH, Báo Đồng Khởi (thực hiện); 

- Các Hội: Nhà báo; Hội VHNT NĐC, LH các 

Hội KHKT, LH các Hội hữu nghị, Sinh vật cảnh 

(phối hợp thực hiện); 

- Điện lực Bến Tre, Cty CP Cấp thoát nước, 

Cty CP CT Đô thị (phối hợp thực hiện); 

- UBND các huyện, thành phố (thực hiện); 

- Phòng: KGVX, TH, Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, Đ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức 
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