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TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 4  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4; 

ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4 năm 2022; Công bố điểm du lịch 

“Phố đi bộ Kỳ Lừa” thành phố Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn;  

 Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 23/3/2017 của UBND thành phố Lạng 

Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; 

Công văn số 665/BCĐ, ngày 01/4/2022 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 thành phố Lạng Sơn về việc cho phép hoạt động trở lại đối với các dịch 

vụ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

 UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

chào mừng ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4; ngày sách và văn hóa đọc 

Việt Nam 21/4 và Công bố điểm du lịch “Phố đi bộ Kỳ Lừa” thành phố Lạng Sơn 

với những nội dung sau: 

 A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm  tôn vinh nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân 

tộc; phát huy tinh thần đoàn kết, tương hỗ cùng phát triển kinh tế, văn hóa, xã 

hội của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; góp phần phát triển 

kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, giữ 

gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp 

của các dân tộc. Giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Nhân dân các 

dân tộc Lạng Sơn trong các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trong đời sống văn 

hóa ẩm thực,… tại không gian phố đi bộ Kỳ Lừa nhằm thu hút khách du lịch 

đến thưởng thức và trải nghiệm. 

2. Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng 

của sách trong đời sống xã hội đến với Nhân dân trên địa bàn thành phố và du 

khách thập phương tại không gian Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

 Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao 

nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối 

với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện 

nhân cách con người. Tuyên truyền, vận động rộng rãi trong nhân dân, từng bước 

thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa đọc; hiểu được ý nghĩa, đóng 

góp của sách đối với việc phát triển tri thức, tâm hồn của mỗi con người. 
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3. Chuẩn bị kỹ về nội dung các hoạt động, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, 

thiết thực, tiết kiệm. Các hoạt động chào mừng phải phong phú đa dạng, ấn tượng, 

giàu bản sắc văn hóa dân tộc, phản ánh chân thực kho tàng di sản văn hóa vật thể 

và phi vật thể trong đời sống của Nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn. 

B. NỘI DUNG 

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC 

VIỆT NAM 19/4 VÀ CÔNG BỐ ĐIỂM DU LỊCH  “PHỐ ĐI BỘ KỲ LỪA” THÀNH 

PHỐ LẠNG SƠN. 

1. Thời gian và địa điểm tổ chức 

- Thời gian tổ chức: Từ 19 giờ 45 ngày 15/4/2022 (Thứ 6). 

- Địa điểm tổ chức: Không gian phố đi bộ Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

2. Thành phần mời 

(1) TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban dân 

tộc tỉnh. 

(2) Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Lạng Sơn; Hội di sản văn hóa tỉnh; Lãnh đạo Thư viện tỉnh. 

(3) TT Thành ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo UBMTTQ Việt 

Nam thành phố; 

(4) Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; Lãnh đạo 

Đảng ủy, UBND các phường, xã; 

(5) Lãnh đạo các trường tiểu học, THCS trên địa bàn; 

(6) Câu lạc bộ di sản văn hóa trường THCS Vĩnh Trại. 

3. Nội dung thực hiện 

3.1. Tại sân khấu chính đối diện đền Tả Phủ. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Chương trình văn nghệ: 03 tiết mục văn nghệ đặc sắc do Trung tâm VH-

TT; Thành đoàn phối hợp thực hiện; 

- Phát biểu của lãnh đạo UBND thành phố về ý nghĩa ngày văn hóa các dân 

tộc Việt Nam, ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam; 

- Phóng sự quá trình xây dựng và phát triển “Phố đi bộ Kỳ Lừa” thành 

điểm du lịch của tỉnh; 

- Công bố Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận điểm du lịch 

“Phố đi bộ Kỳ Lừa” thành phố Lạng Sơn; 
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- Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Lạng Sơn (khoảng 15 bộ 

trang phục dân tộc truyền thống, trong đó có 05 bộ do các em học sinh khối tiểu 

học trình diễn); 

- Tặng 20 xuất quà (sách kỹ năng sống, sách khoa học đời sống) cho các 

em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để thúc đẩy phong trào văn hóa đọc; 

 - Biểu diễn các tiết mục kể chuyện đặc sắc: khoảng 02 tiết mục kể chuyện 

(thực hiện đan xen giữa các tiết mục văn nghệ); 

- Kết thúc chương trình: Đại biểu tham quan tranh vẽ tạo bìa sách, không 

gian trưng bày xếp sách nghệ thuật và các hoạt động trò chơi dân gian, ẩm thực 

tại Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

(Có kịch bản chi tiết tổng thể chương trình riêng) 

3.2. Tại các khu vực khác trong không gian Phố đi bộ 

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian như kéo co, lảy cỏ, 

chơi ô ăn quan...  

- Hoạt động khiêu vũ, nhảy hiện đại do các câu lạc bộ trên địa bàn thành 

phố tham gia thực hiện. 

- Cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện: Thành đoàn Lạng Sơn chủ trì, 

phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng 

Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động. 

(Lưu ý bố trí hoạt động của các câu lạc bộ tại các khu vực trong không 

gian Phố đi bộ trong thời gian các đại biểu đi tham quan sau khi kết thúc chương 

trình tại sân khấu chính) 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC 

VIỆT NAM 21/4 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức 

- Thời gian: Từ 19 giờ 45 phút ngày 15, 16/4/2022 (Thứ 6, thứ 7);  

- Địa điểm tổ chức: Không gian phố đi bộ Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

2. Nội dung thực hiện 

2.1. Trưng bày, xếp sách nghệ thuật 

- Nội dung: Thực hiện trưng bày, xếp sách nghệ thuật; Tổ chức các gian 

hàng bán giảm giá hoặc giới thiệu sách, trưng bày những cuốn sách hay phục vụ 

đọc sách miễn phí. 

- Hình thức, số lượng: Thực hiện trưng bày và xếp sách nghệ thuật tại 05 quầy 

sách lưu động, trong đó phòng Giáo dục và Đào tạo trưng bày 03-04 gian; Thư viện 

thành phố 01 gian và mời cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm tham gia 01 gian. 

- Địa điểm trưng bày, xếp sách nghệ thuật: Tại khu vực đèn lồng, đường Lê 

Lai, phố đi bộ Kỳ Lừa. 
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- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa - Thể thao; phòng Văn hóa và 

Thông tin và đơn vị liên quan. 

2.2. Trình diễn đóng vai và kể chuyện theo sách  

- Nội dung: Lựa chọn những tiết mục đóng vai và kể chuyện theo tranh đặc 

sắc từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thực hiện trình diễn tại 

sân khấu chính Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

- Hình thức, số lượng: Từ 03-05 tiết mục kể chuyện theo tranh, trong đó 02 

tiết mục kể chuyện đặc sắc thực hiện vào ngày 15/4/2022. 

- Địa điểm trình diễn kể chuyện: Sân khấu chính Phố đi bộ Kỳ Lừa, đường 

Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa - Thể thao; phòng Văn hóa và 

Thông tin và đơn vị liên quan. 

2.3. Thiết kế vẽ tranh tạo bìa sách và trưng bày các tác phẩm tranh vẽ 

bìa sách tại Phố đi bộ 

- Nội dung: Thiết kế vẽ tranh tạo bìa sách do các em học sinh trung học cơ 

sở trên địa bàn thực hiện. Các tác phẩm vẽ bìa sách đẹp, ấn tượng được trưng bày 

tại không gian Phố đi bộ Kỳ Lừa trong 2 ngày 15 và 16/4/2022. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Thành Đoàn Lạng Sơn, 

phòng Văn hóa và Thông tin và đơn vị liên quan. 

2.4. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian, đố vui tìm 

hiểu tên tựa sách, đố chữ theo sách 

- Nội dung:  

+ Tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống như nhảy dây, kéo co, lảy cỏ, 

ô ăn quan, đẩy gậy, nhảy sạp… tại không gian Phố đi bộ. 

+ Tổ chức đố vui tìm hiểu tên tựa sách và đố chữ theo tên tiêu đề sách tại 

sân khấu chính trước cửa đền Tả Phủ do các em học sinh các trường tiểu học, 

trung học cơ sở trên địa bàn thành phố thực hiện. 

- Cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện: Thành Đoàn Lạng Sơn chủ trì tổ 

chức các trò chơi dân gian; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì các hoạt 

động đố vui về sách. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa - Thể thao, phòng Văn hóa và 

Thông tin và các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện. 

2.5. Tổ chức mô hình thư viện lưu động phục vụ độc giả tại Phố đi bộ 
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- Nội dung: Phối hợp với Thư viện tỉnh Lạng Sơn thực hiện mô hình thư 

viện lưu động (bằng hình thức xe ô tô) phục vụ độc giả tại khu vực đường Bắc 

Sơn, phường Hoàng Văn Thụ. 

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Thư viện tỉnh Lạng Sơn 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa - Thể thao, phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố và đơn vị liên quan. 

III. KINH PHÍ 

 Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ chủ động xây dựng dự 

toán kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt 

Nam 19/4; ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4 trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn năm 2022 và Công bố điểm du lịch Phố đi bộ Kỳ Lừa trình UBND thành phố 

phê duyệt (qua phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thẩm định). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố 

- Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4; ngày sách và văn hóa đọc 

Việt Nam 21/4 và công bố điểm du lịch Phố đi bộ Kỳ Lừa tại không gian Phố đi 

bộ với các hoạt động phong phú, đa dạng. Tham mưu bài phát biểu của lãnh đạo 

UBND thành phố về ý nghĩa ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam, ngày sách và 

văn hóa đọc Việt Nam. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan lên sơ đồ tổng thể, bố trí các địa điểm 

tổ chức các hoạt động đảm bảo phù hợp với không gian của Phố đi bộ. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình đưa tin, 

bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng phóng sự tuyên truyền 

quảng bá về phố đi bộ Kỳ Lừa, về điểm du lịch Phố đi bộ Kỳ Lừa; tuyên truyền 

trên các trang mạng xã hội, trên màn hình led, băng rôn, phướn dọc về các hoạt 

động chào mừng ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam; ngày sách và văn hóa đọc 

Việt Nam trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022. Thiết kế các câu tuyên 

truyền về sách và phố đi bộ làm hình thức biển cầm tay phục vụ độc giả và Nhân 

dân tham quan trải nghiệm tại Phố đi bộ. 

- Chủ trì liên hệ các cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ trưng bày các gian hàng bán giảm giá hoặc giới thiệu sách, trưng bày 

những cuốn sách hay phục vụ đọc sách miễn phí, tại mục 1, phần II của Kế hoạch. 

Liên hệ với Thư viện tỉnh và phối hợp tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan. 

Phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu thực 

hiện các hoạt động ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4 tại Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

- Đăng tải, tuyên truyền trên trang fanpage “thành phố Lạng Sơn - thành phố 

hoa Đào” về ý nghĩa và các hoạt động ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam, ngày sách 

và văn hóa đọc Việt Nam để thu hút sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó 

Nhân dân hưởng ứng có hiệu quả Tuần lễ trang phục dân tộc thiểu số Lạng Sơn. 
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- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND tham mưu mời các thành phần 

dự các hoạt động ngày văn hóa các dân tộc, ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 

và công bố điểm du lịch Phố đi bộ Kỳ Lừa; phối hợp đôn đốc các đơn vị được 

giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

- Lên sơ đồ tổng thể, maket sân khấu, lắp đặt màn hình led; pháo điện; lắp đặt 

các gian trưng bày xếp sách; bố trí bàn, ghế tiếp đón đại biểu, các đơn vị tham gia 

giao lưu. 

- Chuẩn bị nội dung phóng sự về quá trình xây dựng và phát triển điểm du lịch 

Phố đi bộ Kỳ Lừa phát tại chương trình. Đóng khung Quyết định công nhận điểm du 

lịch “Phố đi bộ Kỳ Lừa” và chuẩn bị giá để Quyết định tại khu vực sân khấu. 

- Phối hợp tham mưu kịch bản tổng thể chương trình và tổng duyệt vào 15 

giờ 30 phút ngày 14/4/2022 tại Phố đi bộ Kỳ Lừa. Tham mưu báo cáo kết quả tổ 

chức các hoạt động ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam đúng thời gian quy định. 

2. Trung tâm Văn hoá - Thể thao thành phố 

- Chủ trì tham mưu, phối hợp với Thành đoàn, các câu lạc bộ trên địa 

bàn thành phố xây dựng một số tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật theo nội 

dung của Kế hoạch với khoảng 03 tiết mục nghệ thuật đặc sắc biểu diễn tại 

chương trình giao lưu.  

- Chuẩn bị tăng âm, loa đài phục vụ hoạt động ngày văn hóa các dân tộc 

Việt Nam, ngày sách và văn hóa đọc và công bố điểm du lịch Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

Chủ trì phối hợp với Thành đoàn, phòng VHTT và các đơn vị liên quan thực hiện 

tổng duyệt vào 15 giờ 30 ngày 14/4/2022, khớp nối nội dung chương trình theo 

kịch bản chi tiết để biểu diễn tối ngày 15/4 tại sân khấu chính Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

- Chủ trì phối hợp với Thành đoàn, phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu 

xây dựng kịch bản chi tiết. Liên hệ với một số câu lạc bộ tổ chức chương trình văn 

hóa văn nghệ đặc sắc tại khu vực ngã tư Lê Lai - Lương Văn Tri và một số khu 

vực khác tại không gian Phố đi bộ. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động quảng bá hoạt động tới đông 

đảo Nhân dân và du khách thập phương về các hoạt động chào mừng ngày văn 

hóa các dân tộc Việt Nam; ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn. 

- Tham gia trưng bày, xếp sách nghệ thuật 01 gian tại khu vực trưng bày sách. 

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị các điều kiện về sân khấu, âm 

thanh, màn hình led phục vụ trình chiếu tại chương trình. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện các hoạt động chào 

mừng ngày Sách Việt Nam nội dung tại mục 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 phần II của Kế hoạch. 

Cử giáo viên, học sinh, câu lạc bộ di sản văn hóa các trường trên địa bàn 

thành phố mặc trang phục dân tộc tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa, 

trò chơi dân gian như chơi ô ăn quan, chơi chuyền… và hưởng ứng ngày sách và 

văn hóa đọc Việt Nam tại không gian phố đi bộ Kỳ Lừa (ngày 15 và 16/4/2022). 
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Chọn cử 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để trao tặng các cuốn sách 

về khoa học đời sống, sách về kỹ năng sống cho các em học sinh nhằm hỗ trợ các 

em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có được những cuốn sách hay, bổ ích, góp 

phần thúc đẩy phong trào văn hóa đọc trong các nhà trường. Tham mưu lựa chọn 

các cuốn sách hay làm quà tặng cho các em học sinh. 

Lựa chọn 02 tiết mục kể chuyện đặc sắc trình bày tại sân khấu chính trước 

cửa đền Tả Phủ vào tối ngày 15/4/2022 và 03-05 tiết mục kể chuyện vào tối ngày 

16/4/2022. Lựa chọn các tác phẩm vẽ tranh tạo bìa sách đẹp, đặc sắc trưng bày tại 

không gian Phố đi bộ trong dịp tổ chức ngày sách và ngày văn hóa các dân tộc 

Việt Nam. 

Phối hợp với Thành đoàn Lạng Sơn trong các hoạt động trình diễn trang 

phục dân tộc truyền thống cho các em học sinh khối tiểu học (khoảng 05 bộ) và 

trò chơi dân gian tại Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị các điều kiện tham gia 

tổng duyệt chương trình. 

Cử 10 giáo viên mặc trang phục dân tộc hoặc áo dài truyền thống tham gia 

đón tiếp đại biểu vào tối  ngày 15/4/2022 tại Phố đi bộ và cử đồng chí Phạm Thu Hà 

- giáo viên trường tiểu học Chi Lăng làm MC chương trình. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Tham mưu bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa 

các dân tộc Việt Nam 19/4; Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4 và công bố 

điểm du lịch Phố đi bộ Kỳ Lừa cho các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì. 

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh quyết toán đúng quy định. 

5. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Hỗ trợ cung cấp, bổ sung điện chiếu sáng tại khu vực trưng bày, xếp sách 

nghệ thuật; khu vực thư viện lưu động phục vụ độc giả xem và đọc sách. 

6. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Tham mưu mời các thành phần tham dự ngày văn hóa các dân tộc Việt 

Nam, ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam và công bố điểm du lịch Phố đi bộ Kỳ 

Lừa; Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao tham mưu phương án đón tiếp 

đại biểu tham quan Phố đi bộ sau khi kết thúc chương trình. 

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc các đơn vị được giao 

nhiệm vụ thực hiện theo kế hoạch; Tham mưu mời các thành phần tham gia tổng 

duyệt chương trình theo kế hoạch.  

Tham mưu phân công giáo viên do phòng Giáo dục và Đào tạo chọn cử 

thực hiện đón tiếp đại biểu, lễ tân, hậu cần phục vụ Chương trình theo kế hoạch. 

7. Công an thành phố 

Phối hợp với UBND phường Hoàng Văn Thụ và đơn vị liên quan lên 

phương án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình diễn ra các hoạt động chào 

mừng ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam; ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 

và công bố điểm du lịch Phố đi bộ Kỳ Lừa tại không gian Phố đi bộ. 
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8. Đề nghị Thành đoàn 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao tổ chức chương trình văn 

nghệ, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Lạng Sơn (khoảng 10 

bộ trang phục dân tộc). Lựa chọn các mặt hàng cho thanh niên tham gia giới thiệu 

và bán các sản phẩm khởi nghiệp tại gian hàng của thanh niên tại Phố đi bộ. Tổng 

hợp danh sách các bộ trang phục tham gia chương trình trình diễn, lời dẫn và giới 

thiệu về ý nghĩa của các bộ trang phục dân tộc.  

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT, phòng VH&TT và các đơn vị liên quan 

xây dựng kịch bản chi tiết, thực hiện tổng duyệt, khớp nối nội dung chương trình 

để biểu diễn tối ngày 15/4/2022 tại sân khấu chính Phố đi bộ Kỳ Lừa và các hoạt 

động của ngày 16/4/2022 tại Phố đi bộ. 

 - Cử đồng chí Lương Đình Chung dẫn chương trình cho các đại biểu tham 

quan Phố đi bộ sau khi kết thúc chương trình tại sân khấu chính. Chủ trì, phối 

hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động trải nghiệm trò chơi 

dân gian trong 02 ngày 15,16/4/2022 tại các vị trí đã được bố trí. 

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị các điều kiện và cử các 

thành phần tham gia tổng duyệt chương trình. 

9. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố 

Tham mưu phát động rộng rãi trong cán bộ, công chức, người lao động 

hưởng ứng mặc trang phục dân tộc truyền thống tham gia các hoạt động tại Phố 

đi bộ vào tối ngày 15, 16/4/2022. Đồng thời hưởng ứng mặc trang phục dân tộc 

truyền thống Lạng Sơn vào ngày 19/4/2022 góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy 

các trang phục dân tộc trong đời sống thường ngày của Nhân dân. 

10. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 

Phối hợp với UBND thành phố tuyên truyền và tổ chức các hoạt động ngày 

sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4 tại không gian Phố đi bộ Kỳ Lừa theo các nội 

dung tại Kế hoạch trong 2 ngày (15, 16/4/2022) 

11. Đề nghị Thư viện tỉnh Lạng Sơn 

Phối hợp tham gia thư viện lưu động dưới hình thức xe ô tô trưng bày, giới 

thiệu sách tới độc giả tại không gian Phố đi bộ Kỳ Lừa trong 2 ngày (15 và 

16/4/2022). 

Cử cán bộ thực hiện trưng bày và bảo quản sách, phương tiện trưng bày 

trong thời gian hoạt động. 

12. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Lạng Sơn 

Phối hợp tuyên truyền về các hoạt động chào mừng ngày văn hóa các dân 

tộc Việt Nam, ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam và công bố điểm du lịch Phố 

đi bộ Kỳ Lừa do thành phố tổ chức tại Phố đi bộ trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. Đăng các tin, bài, phóng sự về các hoạt động ngày văn hóa các dân tộc 

Việt Nam, ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn thành phố. 

13. UBND các phường, xã 
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- Căn cứ kế hoạch của thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày văn 

hóa các dân tộc Việt Nam, ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với điều 

kiện và đặc thù của từng phường, xã. 

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân mặc trang phục truyền thống phù hợp 

với dân tộc mình hưởng ứng và tham gia các hoạt động ngày văn hóa các dân tộc 

Việt Nam và ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam và công bố điểm du lịch “Phố 

đi bộ Kỳ Lừa” tại Phố đi bộ. 

- UBND phường Hoàng Văn Thụ: Đảm bảo các điều kiện phục vụ 

chương trình tổng duyệt vào 15 giờ 30 phút ngày 14/4/2022. Đồng thời phối hợp 

với Công an thành phố đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự trong tổ chức các 

hoạt động tại Phố đi bộ trong 02 ngày 15,16/4/2022. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày văn hóa các 

dân tộc Việt Nam 19/4; ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4 trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn năm 2022 và công bố điểm du lịch Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ 

được giao đạt kết quả; Trân trọng đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan của tỉnh 

phối hợp thực hiện các nhiệm vụ./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP (B/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Tỉnh đoàn Lạng Sơn; 

- Các Sở: VHTTDL; TTTT; GD&ĐT; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lang Sơn; 

- Thư viện tỉnh Lạng Sơn (PHTH); 

- Các phòng: VHTT, TCKH, GD-ĐT; QLĐT, 

Trung tâm VHTT TP; 

- LĐLĐ TP; Thành đoàn Lạng Sơn; 

- Công an TP; 

- Ban KTXH HĐND TP; 

- CPVP, CVVX; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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