
 
HƯỚNG DẪN 

công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020 
---- 

[  

 Thực hiện Hướng dẫn số 113-HD/BTGTU, ngày 03/3/2020 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020; Ban Tuyên giáo - Dân vận 

Đảng ủy Khối hướng dẫn thực hiện như sau: 

 I. NHIỆM VỤ CHUNG 

 Các cấp ủy, các đoàn thể  triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết 

luận và các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa, văn 

nghệ; trọng tâm là: Nghị quyết số 23- NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị 

(khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới (viết gọn 

là Nghị quyết số 23- NQ/TW), Chương trình hành động số 21 -NQ/TU, ngày 

22/9/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Kết luận số 51-

KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang, lễ hội (viết gọn là Chỉ thị số 27-CT/TW); Chỉ thị số 46-

CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chống sự 

xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội (viết gọn 

là Chỉ thị số 46-CT/TW), Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 14/9/2010 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 46- CT/TW; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 

09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 

(viết gọn là Nghị quyết số 33-NQ/TW), Chương trình hành động số 29-NQ/TU của 

Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW; Chỉ thị số 41 -CT/TW, ngày 

05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội (viết gọn là Chỉ thị số 41-

CT/TW), Chương trình hành động số 37-NQ/TU, ngày 07/9/2015 của Tỉnh ủy 

(khóa XII) thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW.  

 II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

 1. Hoạt động phục vụ, tuyên truyên các ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn 

trong năm 2020 

 Cấp ủy các cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh 

nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền các lễ kỷ niệm, ngày 
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lễ lớn của đất nước theo Hướng dẫn số 04 - HD/TGDVĐUK, ngày 17/02/2020  của 

Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối. 

 2. Hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng 

 Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền chào mừng đại hội đảng bộ các cấp 

và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm. 

 3. Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ 
 Thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn 

hóa, văn nghệ, bám sát các quan điểm, mục  tiêu, giải pháp nêu trong các nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và thực hiện sơ, tổng kết khi 

có yêu cầu của Đảng ủy cấp trên (Trong năm 2020, tiến hành tổng kết 10 năm thực 

hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 14/9/2010 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41 

CT/TW, Chương trình hành động số 37-NQ/TU, ngày 07/9/2015 của Tỉnh ủy (khóa 

XII) thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Tùy điều kiện thực tế, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ tuyên truyền các lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước và chào 

mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù 

hợp; qua đó, tăng cường công tác nắm bắt thông tin dư luận trong cán bộ, đảng 

viên và quần chúng,  phản bác những luận điệu sai trái, thù địch và những thông tin 

giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư 

tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng. 

 2. Đoàn Khối chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, tuyên truyền các lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng đại 

hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Hướng dẫn 

số 04 - HD/TGDVĐUK, ngày 17/02/2020 của Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy 

Khối và của đoàn thể cấp trên. 

 
Nơi nhận:                                  
 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (b/c) 
 - Thường trực Đảng ủy Khối,     
 - Các chi, đảng bộ cơ sở,                                            
 - Các đoàn thể thuộc ĐUK, 
 - Lưu VP, TGDV.                                          

                  TRƯỞNG BAN 

 

 
                 

              Phạm Thị Tố Loan 
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