ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3204 /UBND -VX

Cao Bằng, ngày 22 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước
đối với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Trong những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19,
triển khai, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh đã chỉ đạo các ngành và địa phương hạn chế tổ chức, giảm
quy mô các hoạt động văn hóa, văn nghệ, có thời điểm chỉ đạo tạm ngừng để tập
trung phòng, chống dịch bệnh. Những tháng cuối năm 2020, vào thời điểm dịch
bệnh được kiểm soát tốt ở trong nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành
công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa phục vụ hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ
lớn của đất nước và của tỉnh trên cơ sở bảo đảm các biện pháp phòng chống
dịch, tiêu biểu như: Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên
tỉnh Cao Bằng (01/4/1930-01/4/2020); 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950
và Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2020); Đại hội thi đua yêu nước
tỉnh Cao Bằng lần thứ V; Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong năm 2021, nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo Trung
ương và Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch,
vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường công tác quản lý
nhà nước đối với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh, Chủ
tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố
căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009
của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn
hóa công cộng; Nghị định 144/2020/NĐ-CP1 ngày 14/12/2020 của Chính phủ
quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt
động văn hóa, văn nghệ bảo đảm đúng định hướng, góp phần nâng cao hiệu quả
công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân chấp hành tốt các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có giá trị tư
tưởng và nghệ thuật, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đ p
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của dân tộc, trong đó tập trung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi
Đảng và Bác Hồ, những thành tựu của sự nghiệp đổi mới của đất nước, các kết
quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng, chào mừng thành công Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm
kỳ 2020-2025.
Tổ chức bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế. Trong
trường hợp dịch COVID-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, căn
cứ tình hình thực tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y
tế tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp tạm
ngừng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ theo quy định.
Tăng cường thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, nhất là các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng
các ngày lễ, ngày kỷ niệm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm
2021. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phạm trong các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, kinh doanh dịch vụ văn hóa trái phép, không để các đối
tượng lợi dụng, lôi kéo để tuyên truyền, quảng bá trái với thuần phong mỹ tục,
vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.
3. Các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc
Mông và Ngày hội văn hóa các dân tộc trên địa bàn bảo đảm an toàn, lành
mạnh, văn minh, hiệu quả, tuân thủ nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công
văn số 17-CV/TU ngày 14/12/2020 của Tỉnh ủy về việc tăng cường nắm tình
hình và chủ động đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động của tổ chức bất hợp pháp
Dương Văn Mình dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021.
4. Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực
hiện công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2021 về Sở
Văn hóa Thể thao và Du lịch trước ngày 30/4/2021; Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo các cơ quan cấp trên theo quy định.
Căn cứ nhiệm vụ giao, các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh: LĐVP; P.VX;
- Lưu: VT, VXHN.
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