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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:            Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2018 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân  

 và Khai hội Văn hóa Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 

________ 

 

Thực hiện văn bản số 3685-CV/TU ngày 23/01/2018 của Tỉnh ủy về tổ chức 

các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2018; Kế hoạch số 03/KH-UBND 

ngày 17/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động mừng 

Đảng, mừng Xuân và Khai hội Văn hóa Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018, 

Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng các sự 

kiện trên như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 88 năm 

đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu; đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân chào 

mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón Tết Nguyên đán 

Mậu Tuất năm 2018; 

- Cổ vũ, động viên toàn thể CB.CCVC, lực lượng vũ trang và các tầng lớp 

nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động, 

sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-

xã hội của tỉnh năm 2018, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; 

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 

nhằm phục vụ nhân dân trong tỉnh, thu hút du khách trong và ngoài nước đến 

vui chơi, giải trí. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, trang trọng, lành mạnh, 

phù hợp với tình hình thực tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống 

của các địa phương trong tỉnh; đảm bảo an toàn, tiết kiệm; Quan tâm tổ chức các 

hoạt động phục vụ nhân dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng báo dân 

tộc thiểu số; 

- Nội dung các hoạt động đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo quần 

chúng nhân dân hưởng ứng tham gia, tạo được không khí sôi nổi, tự hào và tin 

tưởng trong các tầng lớp nhân dân; 

- Huy động mọi nguồn lực xã hội hóa với việc đóng góp của các tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài tỉnh cho các hoạt động văn hóa, thể thao. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động tuyên truyền 
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- Nội dung tuyên truyền: 

+ Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những 

thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 88 

năm qua, truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến 

công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968; 

+ Tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của tỉnh về phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ 

năm 2018; 

+ Tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao phục 

vụ nhân dân trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất trên địa bàn tỉnh; 

+ Tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc 

văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong dịp đón tết cổ truyền; bài trừ các tệ nạn mê tín 

dị đoan; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội. 

- Hình thức tổ chức: 

+ Kẽ vẽ panô, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn tại các tuyến đường chính, 

khu vực trung tâm của các huyện, thành phố; Chỉnh trang 03 pa nô khu vực giáp 

ranh tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận và các panô trên Quốc lộ 51 (Khu vực cầu 

Cỏ May); 

+ Tổ chức triển lãm hình ảnh, tư liệu, giới thiệu sách, báo, ấn phẩm mừng 

Đảng, mừng Xuân; 

+ Biên tập tài liệu tuyên truyền phát hành đến cơ sở triển khai công tác 

tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động và trên hệ thống Đài phát 

thanh xã, phường, thị trấn;  

+ Xây dựng và tổ chức biểu diễn chương trình TTLĐ chào mừng kỷ niệm 

88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Mậu Tuất 2018.  

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/02 – 25/02/2018 (tức từ ngày 

16/12/2017 đến ngày 10/01/2018 âm lịch). 

2. Tổ chức Hội vui Xuân Mậu Tuất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 

- Chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, mừng Bà 

Rịa-Vũng Tàu phát triển đi lên”; 

- Thời gian: Từ ngày 10/02/2018 đến 23/02/2018 (tức từ ngày 25/12/2017 

đến ngày 08/01/2018 âm lịch) 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 147 đường 27/4, phường Phước 

Hiệp, thành phố Bà Rịa. 

- Nội dung các hoạt động: 

* Hoạt động triển lãm 

+ Triển lãm ảnh thời sự chủ đề “Bà Rịa-Vũng Tàu trên đường phát triển 

và hội nhập quốc tế”; 

+ Triển lãm ảnh tư liệu chủ đề “88 năm – chặng đường vẻ vang của Đảng”; 
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+ Triển lãm ảnh tư liệu, ảnh thời sự về biển đảo Việt Nam; 

+ Triển lãm hộp đèn ảnh nghệ thuật chủ đề “Đất nước vào Xuân”; 

+ Trưng bày, triển lãm sách, báo Xuân Mậu Tuất 2018. 

* Hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí 

+ Chương trình văn nghệ thiếu nhi chủ đề “Giai điệu mùa xuân”; 

+ Chương trình nghệ thuật Khai mạc Hội vui Xuân với chủ đề “Mùa 

Xuân yêu thương”; 

+ Chương trình nghệ thuật quần chúng vui đón giao thừa Xuân Mậu Tuất 2018 

vào đêm 15/02/2018; 

+ Các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp: Đoàn Ca múa nhạc tỉnh 

Đồng Nai, Nhà hát nghệ thuật Phương Nam-Tp.Hồ Chí Minh, Nhà hát ca múa 

nhạc Biển Xanh – Bình Thuận, Đoàn tạp kỹ, ảo thuật, tấu hài; 

+ Liên hoan “Hát múa dân tộc” tỉnh BR-VT lần thứ XI/2018; 

+ Hội thi “Hoa Phong Lan” tỉnh BR-VT mở rộng năm 2018; 

+ Hội thi “Chim chào mào hót” tỉnh BR-VT năm 2018; 

* Hoạt động thể dục – thể thao: 

+ Tổ chức Hội diễn Lân - Sư - Rồng. 

3. Hoạt động nghệ thuật: 

3.1. Chương trình nghệ thuật Khai hội Văn hóa-Du lịch năm 2018 với 

Chủ đề “Bà Rịa Vũng Tàu – Tình người phố biển” truyền hình trực tiếp trên 

sóng BRT (có kế hoạch riêng) 

- Nội dung: Ca ngợi mùa Xuân, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi Đảng Cộng sản 

Việt Nam, ca ngợi quê hương, con người Bà Rịa – Vũng Tàu trên con đường 

xây dựng, đổi mới và phát triển… 

- Thời gian: 20h00’, ngày 23/02/2018 (đêm 08/01/2018 âm lịch) 

- Địa điểm: Quảng trường Công viên 27 tháng 4, Thành phố Bà Rịa 

3.2. Chương trình nghệ thuật ca múa nhạc với chủ đề “Những ngày 

Xuân rực rỡ” 

- Nội dung, hình thức: Chương trình dự kiến gồm 18 tiết mục múa, ca 

múa, hát về Đảng, Bác Hồ, về mùa Xuân, về biển, về quê hương Bà Rịa-Vũng 

Tàu, với hình thức, phong cách dân tộc - hiện đại (đơn ca, song ca, tốp ca, ca 

múa, nhạc dân tộc…). Thời lượng: 90 phút. 

- Thời gian biểu diễn: Trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, 

từ ngày 27/01/2018 đến 02/3/2018 (tức từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/01/2018 

âm lịch). 

- Số xuất biểu diễn dự kiến 35 xuất: tại các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - 

Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn, Trại giam Xuyên Mộc, các đơn vị thuộc 

lực lượng vũ trang trong tỉnh; tại Hội báo xuân 2018… 

3.3. Chương trình biểu diễn tuyên truyền lưu động của đội Tuyên 

truyền lưu động tỉnh  
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- Nội dung chương trình: Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập 

Đảng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ; quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu trên đường đổi mới 

và phát triển; về mùa xuân. 

- Thời gian biểu diễn: Từ ngày 01/02/2018 đến 25/02/2018 (tức từ ngày 

16/12/2017 đến ngày 10/01/2018 âm lịch). 

- Địa điểm biểu diễn: Tại Trung tâm VHTT- Học tập cộng đồng xã, 

phường, thị trấn của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

4. Hoạt động điện ảnh:  

Tổ chức đợt chiếu phim kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất 2018; Tổ chức các 

đội chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa; Kết hợp 

công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trước mỗi buổi chiếu. Thời gian 

thực hiện từ ngày 03/02/2018 đến 28/02/2018. 

5. Hoạt động Thư viện 

Tổ chức các hoạt động đón xuân Mậu Tuất năm 2018 với chủ đề: “Mừng 

Đảng quang vinh, mừng Xuân thắng lợi, mừng đất nước và quê hương Bà Rịa-

Vũng Tàu ngày càng đổi mới” thông qua các hình thức:  

- Trưng bày, giới thiệu sách báo trực quan, pano, website, sản phẩm thông 

tin thư viện, hội báo Xuân, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn… tại Thư viện tỉnh và 

hệ thống thư viện cơ sở. 

+ Thời gian tổ chức: từ ngày 01/01/2018 đến hết tháng 03/2018. 

- Tổ chức phục vụ bạn đọc tại thư viện tỉnh và hệ thống thư viện cơ sở 

trước, trong và sau dịp kỷ niệm thành lập Đảng và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 

2018 (phục vụ tại chỗ, cho mượn về nhà, phục vụ sách báo lưu động, phục vụ đa 

phương tiện...). 

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2018 đến hết tháng 03/2018. 

- Tham gia Gian báo Xuân trong Hội Báo Xuân của tỉnh được tổ chức tại 

thành phố Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ. 

+ Thời gian tổ chức: Từ ngày 06/02/2018 đến 12/02/2018. 

6. Hoạt động bảo tàng, giáo dục truyền thống 

- Khai thác có hiệu quả phòng trưng bày di tích Bạch Dinh; Trận địa pháo 

cổ, Hầm Thủy Lôi - Núi Lớn; Nhà bảo tàng…; triển lãm hình ảnh, tư liệu tại các 

phòng trưng bày di tích; trang trí, dọn vệ sinh, tổ chức phục vụ chu đáo hoạt 

động thăm viếng các khu di tích, các đền liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, phân công 

lịch trực thuyết minh để phục vụ, tiếp đón khách tham quan trong dịp Tết 

nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

- Duy trì triển lãm chuyên đề “Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chủ 

quyền Việt Nam” và “Tư liệu hình ảnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước 1975 tại Bạc 

Dinh”. Triển lãm chuyên đề “Âm vang chuồng cọp” tại di tích trại Phú Tường, 

chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Tôn Đức Thắng” và “Phú Hải 

xưa và nay” tại di tích trại Phú Hải, huyện Côn Đảo; tổ chức triển lãm, tuyên 

truyền kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. 
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7. Hoạt động thể dục-thể thao 

- Tổ chức Hội diễn Lân - Sư - Rồng 

+ Thời gian: Ngày 19/02/2018 (tức ngày 04/01/2018 âm lịch) 

+ Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh 

- Liên hoan diều mừng xuân: 

+ Thời gian: Từ ngày 19/02 đến 21/02/2018 (tức từ ngày 04/01/2018 đến 

ngày 06/01/2018 âm lịch) 

+ Địa điểm: Khu du lịch Biển Đông & Intourco. 

- Tổ chức Hội thao Xuân Mậu Tuất với các môn thể thao dân tộc như: 

Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, chạy cà kheo, cờ tướng, dưỡng sinh… 

+ Thời gian: Ngày 21/02/2018 (tức ngày 06/01/2018 âm lịch) 

+ Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. 

- Tổ chức giải dưỡng sinh tỉnh mở rộng 

+ Thời gian: Ngày 21/02/2018 (tức ngày 06/01/2018 âm lịch) 

+ Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn Sở 

1.1. Phòng Quản lý Văn hóa và Di sản Văn hóa 

- Tham mưu Ban giám đốc Sở xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân và Khai hội Văn hóa Du 

lịch và các văn bản chỉ đạo để tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, hoạt 

động văn hóa, văn nghệ trong dịp mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018;  

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các phòng VH&TT, Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin – Thể thao các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ; 

- Tham mưu hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật Khai hội 

Văn hóa Du lịch năm 2018 với chủ đề “Bà Rịa Vũng Tàu – Tình người phố biển” 

vào lúc 20h00’, ngày 23/02/2018 (đêm 08/01/2018 âm lịch). 

- Tham mưu Ban giám đốc Sở ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các 

địa phương trong công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, 

PCCC tại các di tích, văn bản chỉ đạo Bảo tàng tỉnh, Nhà bảo tàng Côn Đảo, 

BQL di tích Côn Đảo chỉnh trang di tích, mở cửa các phòng trưng bày để đón 

tiếp phục vụ khách tham quan trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. 

1.2. Phòng Quản lý Thể dục - Thể thao 

- Tham mưu Ban giám đốc Sở xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh tổ chức các hoạt động 

thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; Hội thao Xuân; Hội diễn Lân – Sư - 

Rồng; Hội diễn Diều; Giải dưỡng sinh tỉnh mở rộng. 

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt 

động thể dục thể thao quần chúng, thi đấu, giao hữu thể thao và các hoạt động 

vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh trong dịp mừng Đảng, mừng Xuân. 
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1.3. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình: 

Tham mưu văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, 

phường, thị trấn tăng cường thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. 

1.4. Phòng Kế hoạch tài chính 

- Tham mưu Ban giám đốc Sở chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện 

đúng các quy định tài chính hiện hành. 

- Lập dự trù kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của ngành được giao phục 

vụ mừng Đảng, mừng Xuân và Khai hội Văn hóa Du lịch 2018 trình UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt (làm việc với Sở Tài chính để thẩm định dự toán kinh phí, 

trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt). 

1.5. Thanh tra Sở 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn Sở tổ chức kiểm tra, đôn 

đốc tiến độ triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân 

và Khai hội Văn hóa Du lịch 2018 của phòng VH&TT, Trung tâm Văn hoá, 

Thông tin-Thể thao các huyện, thành phố, Trung tâm VHTT-HTCĐ và các đơn 

vị trực thuộc Sở; 

- Chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa-thông tin của 

tỉnh và các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể 

thao, lễ hội, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật, quảng cáo, karaoke, vũ trường… kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm, đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh trước, trong và 

sau dịp mừng Đảng, mừng Xuân.. 

1.6. Văn phòng Sở 

- Tham mưu kế hoạch tổ chức đón Tết tại cơ quan Sở và phân công cán bộ 

công chức trực lãnh đạo và tự vệ cơ quan trong dịp Tết; 

- Theo dõi tình hình các hoạt động phục vụ Tết của toàn ngành để kịp thời 

tổng hợp, tham mưu Ban giám đốc Sở báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và 

Bộ VHTTDL tiến độ và kết quả thực hiện các hoạt động mừng Đảng, mừng 

Xuân và Khai hội Văn hóa Du lịch của toàn ngành. 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở 

2.1. Trung tâm Văn hóa tỉnh 

- Thực hiện trang trí các trục đường chính trong nội ô thành phố Bà Rịa và 

Khu vực tổ chức Vui Xuân; thực hiện 03 pano giáp ranh tỉnh Đồng Nai và tỉnh 

Bình Thuận, chỉnh trang pano trên Quốc lộ 51. In, phát hành tờ gấp giới thiệu 

hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và Khai hội Văn hóa Du lịch tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu năm 2018. Biên tập, thu đĩa tuyên truyền cổ động. Thực hiện cổng 

chào Khu vui Xuân và chỉnh trang khu vực tổ chức Khu vui Xuân. Thực hiện 

thiết kế các tiểu cảnh hoa nghệ thuật và Thiết kế đèn trang trí nghệ thuật; 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức các hoạt động Hội vui xuân Mậu 

Tuất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 với chủ đề “Mừng Đảng – Mừng Xuân, 

mừng đất nước đổi mới, mừng Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển đi lên” với nhiều 

nội dung phong phú, đổi mới; 
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- Hướng dẫn và chủ động phối hợp với Phòng VH&TT, Trung tâm Văn 

hóa Thông tin-Thể thao các huyện, thành phố, Trung tâm VHTT-HTCĐ xã, 

phường, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động 

phục vụ nhân dân nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân. 

- Xây dựng Kế hoạch, tập luyện và tổ chức biểu diễn chương trình thông 

tin lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Đoàn Ca múa nhạc tỉnh: 

- Xây dựng kịch bản và dàn dựng các tiết mục nghệ thuật với chủ đề 

“Những ngày Xuân rực rỡ” tổ chức  biểu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh; 

- Tổ chức chương trình ca múa nhạc phục vụ Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Tỉnh ủy tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh 

ngày 01/02/2018; 

- Tham gia biểu diễn Chương trình nghệ thuật Khai hội Văn hóa Du lịch 

năm 2018 với chủ đề “Bà Rịa Vũng Tàu – Tình người phố biển” vào lúc 20h00’, 

ngày 23/02/2018 (đêm 08/01/2018 âm lịch), tại Quảng trường công viên 27/4, 

thành phố Bà Rịa. 

2.3. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh 

- Chỉ đạo các rạp, điểm chiếu phim trong tỉnh trang trí cổ động tuyên 

truyền trực quan dưới các hình thức như: panô, ápphích, băng rôn, cờ phướn… 

với nội dung “mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất và Khai hội Văn hóa Du lịch 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018”; 

- Tổ chức đợt phim mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018; chiếu phim 

lưu động phục vụ nhân dân tại các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉn, từ ngày  

03 – 28/02/2018. Kết hợp công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trước 

mỗi buổi chiếu. 

2.4. Thư viện tỉnh 

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền thông qua công tác trưng bày, giới 

thiệu sách báo trực quan, pano, website, sản phẩm thông tin thư viện, hội báo 

Xuân, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn… tại Thư viện tỉnh và hệ thống thư viện 

cơ sở, với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân thắng lợi, mừng đất 

nước và quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng đổi mới”; tuyên truyền Kỷ niệm 

50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. 

- Tham gia gian trưng bày sách, hỗ trợ hệ thống thư viện cơ sở tham gia 

các hoạt động của Hội Báo Xuân Mậu Tuất 2018 do tỉnh tổ chức; 

- Tổ chức phục vụ bạn đọc tại thư viện, tổ chức Phòng trưng bày và đọc 

báo Xuân tại Thư viện tỉnh; đồng thời luân chuyển sách báo cho Thư viện cơ sở, 

đảm bảo phục vụ cho bạn đọc ở cơ sở; Hướng dẫn nghiệp vụ, tư vấn tổ chức các 

hoạt động phục vụ mừng Đảng, mừng Xuân ở thư viện cơ sở. 

2.5. Bảo tàng tỉnh, BQL di tích Côn Đảo, Bảo tàng Côn Đảo 

- Thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ 

và vệ sinh môi trường trong khu di tích; Trang trí cây cảnh, treo cờ, băng rôn, 

khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu di tích; Cử cán bộ trực, thuyết minh phục vụ 

du khách trong mừng Đảng, mừng Xuân và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; 



8 

 

- Phối hợp, hướng dẫn các nhà truyền thống, nhà tưởng niệm, khu di tích 

của các địa phương tổ chức trưng bày các chuyên đề mừng Đảng, mừng Xuân; 

kỷ niệm 50 cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968; 

- Ban Quản lý di tích Côn Đảo, Bảo tàng Côn Đảo tiếp tục tổ chức triển 

lãm chuyên đề tại các di tích, phục vụ hướng dẫn chu đáo cho các đoàn khách 

tham quan tại Côn Đảo, phục vụ chu đáo các cuộc lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ 

Côn Đảo của các đoàn đại biểu lãnh đạo của địa phương, các tỉnh. 

2.6. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục Thể thao tham mưu Ban giám đốc 

Sở xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thành công Hội thao Xuân Mậu Tuất 

2018, Hội diễn Lân – Sư - Rồng và Hội diễn Diều; Giải dưỡng sinh tỉnh mở rộng. 

- Hỗ trợ chuyên môn, trang thiết  bị, cơ sở vật chất để các huyện, thành phố tổ 

chức các hoạt động TDTT phục vụ Tết Nguyên đán (khi có yêu cầu). 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể 

thao các huyện, thành phố: 

- Tham mưu UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, 

thể thao chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

và mừng Xuân Mậu Tuất 2018; các hoạt động kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến 

công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên các 

phương tiện: panô, băng rôn, khẩu hiệu và xe tuyên truyền lưu động, hệ thống 

đài phát thanh, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao, trò chơi dân 

gian mang tính cộng đồng tại địa phương; 

- Những địa phương có các di tích, danh lam thắng cảnh cần xây dựng kế 

hoạch tổ chức, phối hợp tổ chức và quản lý các lễ hội truyền thống, các hoạt 

động văn hóa, vui chơi lành mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du 

khách trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc; 

- Phối hợp Đoàn nghệ thuật của tỉnh và ngoài tỉnh, Đội tuyên tuyền lưu 

động, các Đội Chiếu phim lưu động của tỉnh về các địa phương tổ chức các đêm 

biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim… ưu tiên phục vụ đồng bào dân tộc, vùng sâu, 

vùng xa, vùng khó khăn; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và định hướng các hoạt động vui 

chơi, giải trí theo đúng quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP về hoạt động 

văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Nghị định số 79/2012/NĐ-

CP của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi 

người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa 

nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP, ngày 15/3/2016 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP trong dịp Tết Mậu 

Tuất 2018.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Đối với các huyện, thành phố: sử dụng nguồn kinh phí của địa phương 

và vận động xã hội hoá để tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao 

phục vụ nhân dân; 
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- Các đơn vị trực thuộc Sở: tự cân đối, sử dụng nguồn kinh phí hoạt động 

thường xuyên của đơn vị để tổ chức các hoạt động. Riêng kinh phí tổ chức các 

hoạt động tại Hội vui xuân Mậu Tuất và chương trình nghệ thuật đêm mùng 8 

Tết giao phòng Kế hoạch - Tài chính Sở tổng hợp kinh phí các đơn vị được phân 

công trình UBND tỉnh phê duyệt; 

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO 

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc, phòng VH&TT huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội 

dung công việc được phân công triển khai thực hiện và báo cáo nhanh kết quả 

hoạt động về Sở Văn hóa và Thể thao (qua Văn phòng Sở theo địa chỉ email: 

tonghop123@gmail.com ; đồng thời địa chỉ email của phòng Quản lý Văn hóa 

và Di sản Văn hóa: phongquanlyvanhoabrvt@gmail.com) để kịp thời tổng hợp, 

báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh:  

- Về thời gian:  

+ Báo cáo nhanh kết quả tổ chức các hoạt động chậm nhất ngày 

20/02/2018 (ngày 05/01/2018 âm lịch);  

+ Báo cáo kết quả đợt hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và Khai hội 

Văn hóa Du lịch năm 2018 chậm nhất ngày 24/02/2018 (ngày 09/01/2018 âm lịch). 

Trên đây là Kế hoạch các hoạt động văn hoá và thể thao mừng Đảng, 

mừng Xuân và Khai hội Văn hóa Du lịch năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể 

thao, đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, phòng VH&TT huyện, 

thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy;  

- UBND tỉnh; 

- Bộ VHTTDL; 

- Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VHTTDL; 

- Cục Công tác phía Nam-Bộ VHTTDL; 

- Ban VHXH-HĐND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- UBND các huyện, thành phố (P/h); 

- Phòng VH&TT huyện, Tp (T/h); 

- Các phòng chuyên môn của Sở (T/h); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (T/h); 

- Lưu: VT, QLVH&DSVH Lý). 

KT.GIÁM ĐỐC 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 
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