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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu tỉnh Lào Cai năm 2021 
 

 

Căn cứ Công văn số 110/CV-HNBVN ngày 23/10/2020 của Hội Nhà báo 

Việt Nam về việc tổ chức Hội báo toàn quốc và Hội báo Xuân các địa phương 

năm 2021; chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2021); 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai 

(05/3/1947 - 05/3/2021) và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu tỉnh Lào Cai năm 2021 nội dung cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Hội báo Xuân Tân Sửu tỉnh Lào Cai năm 2021 là ngày hội giới thiệu, 

quảng bá với độc giả trong, ngoài nước các ấn phẩm báo chí, xuất bản phẩm từ 

trung ương đến các địa phương và của tỉnh Lào Cai; góp phần tôn vinh văn hóa 

đọc, nghe, nhìn và nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân 

trong tỉnh.  

- Thông qua Hội báo Xuân nhằm quảng bá sự phát triển mạnh mẽ và những 

thành tích to lớn của báo chí Việt Nam, báo chí Lào Cai; đồng thời biểu dương 

những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và tỉnh Lào Cai dưới sự 

lãnh đạo của Đảng trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào 

Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Việc tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu phải có sự phối hợp chặt chẽ giữ các 

cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và đảm bảo an toàn an ninh thông tin, an 

ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, thu hút 

đông đảo Nhân dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu.   

II. NỘI DUNG: 

1. Hội báo Xuân cấp tỉnh:  

Hội báo Xuân Tân Sửu tỉnh Lào Cai năm 2021 là một trong những hoạt 

động nằm trong không gian tổ chức Lễ hội Xuân Đền Thượng và Kế hoạch mừng 

Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 của tỉnh Lào Cai. Năm 2021, Hội báo Xuân 

có chủ đề “Báo chí Lào Cai đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, đồng hành cùng tỉnh 

Lào Cai phát triển”. 

1.1. Thời gian: 04 ngày, từ ngày 24 - 27/02/2021 (tức từ ngày 13 đến ngày 

16 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

1.2. Địa điểm: Nhà văn hóa phường Lào Cai, đường Phan Bội Châu, 

phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. 
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1.3. Nội dung:  

- Trưng bày và giới thiệu đến công chúng các sản phẩm báo chí tiêu biểu 

của Trung ương, các địa phương trong cả nước và tỉnh Lào Cai, bao gồm: Báo in, 

báo điện tử, báo ảnh, tạp chí, bản tin, các sản phẩm báo phát thanh, truyền hình,... 

- Trưng bày ảnh báo chí về công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh 

Lào Cai năm 2020, trong đó chú trọng các nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới; các hoạt động về 

quan hệ quốc tế, hợp tác đầu tư của tỉnh. 

- Tổ chức trao giải bản tin nội bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. 

1.4. Các hoạt động cụ thể: 

a) Công tác chuẩn bị: 

- Họp các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai, xây dựng kế hoạch, đề 

xuất phương án thực hiện Hội báo Xuân (Hội Nhà báo tỉnh chủ trì). 

- Liên hệ sưu tập các ấn phẩm báo chí, ảnh trưng bày; xây dựng chương 

trình văn nghệ chào mừng; xây dựng ma két và thuê các gian trưng bày tại Hội báo 

Xuân (Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Lào 

Cai, Tạp chí Phan Si Păng và các cơ quan, đơn vị liên quan). 

- Họp các ngành thành viên và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất 

ma két trang trí khánh tiết và các gian trưng bày tại Hội báo Xuân (Hội Nhà báo 

tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện). 

b) Chấm bìa và nội dung bản tin nội bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể 

trong tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì). 

c) Từ ngày 22/02/2021 đến sáng ngày 24/02/2021: Các đơn vị được phân 

công tiến hành trang trí, trưng bày Hội báo Xuân tại Nhà văn hóa phường Lào Cai. 

Yêu cầu xong trước 10h00’ ngày 24/02/2021 để mời lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh 

đạo các ngành trong Ban Tổ chức duyệt, cho ý kiến. 

d) Khai mạc Hội báo Xuân: 

- Thời gian: 19h30’ ngày 24/02/2021 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

- Địa điểm: Sân khấu chính Lễ hội Đền Thượng, phường Lào Cai, thành phố 

Lào Cai. 

- Nội dung cụ thể: 

TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

1 19h00’ - 19h30’ Đón tiếp đại biểu. 

Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông 

tin và Truyền thông, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, 

UBND thành phố Lào Cai 

2 19h30’ - 20h00’ Văn nghệ chào mừng. Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 
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3 20h00’ - 20h05’ 
Tuyên bố lý do, giới thiệu 

đại biểu 

MC Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh 

4 20h05’ - 20h15’ Diễn văn khai mạc Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh 

5 20h15’ - 20h20’ Đánh trống khai hội Lãnh đạo tỉnh 

6 20h20’ - 20h50’ Trao giải các bản tin nội bộ Sở Thông tin và Truyền thông  

7 Sau 20h50’ 
Tham quan các gian trưng 

bày tại Hội báo Xuân 

Mời các đồng chí lãnh đạo, đại 

biểu, độc giả, người dân và du 

khách di chuyển về khu vực 

nhà văn hóa phường Lào Cai 

để tham quan các gian trưng bày 

- Thành phần:  

+ Đại biểu mời tham dự: Hội Nhà báo Việt Nam; một số cơ quan báo chí 

Trung ương; Lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm thi đua Tây Bắc. 

+ Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

+ Lãnh đạo: Các Ban xây dựng Đảng, các Ban HĐND tỉnh. 

+ Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh. 

+ Lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương có bản tin nội bộ. 

+ Thường trực: Thành ủy, UBND thành phố Lào Cai và Huyện ủy, UBND 

thị xã Sa Pa. 

+ Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan, đơn vị: Hội Nhà báo 

tỉnh, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, Hội Văn học - Nghệ 

thuật tỉnh Lào Cai. 

+ Lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại 

tỉnh Lào Cai.  

+ Các đơn vị bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh: VNPT, Viettel, 

Mobifone, Bưu điện tỉnh.   

e) Kết thúc Hội báo Xuân cấp tỉnh: 16h00’ ngày 27/02/2021 (tức ngày 16 

tháng Giêng năm Tân Sửu): Các cơ quan, đơn vị tự tháo dỡ gian trưng bày, đảm 

bảo an toàn và vệ sinh môi trường tại khu vực trưng bày.   

2. Hội Báo Xuân cấp huyện:  

2.1. Tại thị xã Sa Pa: 

- Nội dung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

+ UBND thị xã Sa Pa phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày các ấn 

phẩm báo, tạp chí tiêu biểu của Trung ương và địa phương. 

+ Trưng bày ảnh về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thị xã. 
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+ Bố trí màn hình ti vi cỡ lớn chiếu băng, đĩa ca nhạc, quảng bá về tiềm 

năng, thế mạnh, hình ảnh của địa phương. 

+ Bố trí máy tính truy cập internet phục vụ Nhân dân, du khách khai thác 

báo điện tử và các trang website. 

- Thời gian, địa điểm, thành phần: Do UBND thị xã Sa Pa lựa chọn. 

2.2. Tại các huyện còn lại: Tổ chức trưng bày báo xuân phục vụ Nhân dân 

và du khách tại địa điểm phù hợp. 

3. Hội báo Xuân cấp xã:  

- Nội dung: Tổ chức trưng bày báo, tạp chí, sách khoa học kỹ thuật phục vụ 

Nhân dân tham quan và đọc sách.  

- Địa điểm: Tại các điểm Bưu điện văn hóa xã hoặc trụ sở UBND xã. 

- Thời gian trưng bày: Từ ngày 06 - 16/02/2021 (tức từ ngày 25 tháng Chạp 

năm Canh Tý đến ngày 05 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

4. Tham gia Hội báo toàn quốc năm 2021: 

Giao cho Hội nhà báo tỉnh Lào Cai chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức thực 

hiện việc tham gia 01 gian trưng bày “Báo chí Lào Cai” tại Hội báo toàn quốc năm 

2021 do Hội Nhà báo Việt Nam và các bộ, ngành tổ chức (có kế hoạch riêng).  

III. KINH PHÍ: 

1. Tổ chức Hội báo Xuân cấp tỉnh và tham gia Hội báo toàn quốc: Từ 

nguồn ngân sách tỉnh.  

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị xây dựng 

kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Hội báo Xuân cùng dự toán kinh phí năm 

2021 của cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.   

2. Tổ chức Hội báo Xuân cấp huyện: Từ nguồn ngân sách huyện, thị xã. 

3. Tổ chức Hội báo Xuân cấp xã: Từ nguồn ngân sách xã, phường, thị trấn. 

4. Các đơn vị doanh nghiệp, cơ quan báo chí thường trú: Báo cáo cơ 

quan chủ quản hỗ trợ kinh phí thực hiện.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:  

- Định hướng cho các cơ quan trong khối tuyên truyền về chính trị tư tưởng;  

tăng cường công tác truyên truyền về Hội Báo Xuân Tân Sửu năm 2021. 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh quảng bá, giới thiệu những tác phẩm báo 

chí xuất sắc được Giải báo chí về chủ đề xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” tại các 

gian trưng bày của đơn vị trong Hội báo Xuân. 

2. Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai:   

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh liên quan, UBND thành phố 

Lào Cai, UBND thị xã Sa Pa và các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch, chương 
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trình chi tiết, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu tỉnh Lào 

Cai năm 2021 và tham gia Hội báo toàn quốc năm 2021. Nội dung các hoạt động 

của Hội báo Xuân đảm bảo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Phối hợp với UBND thị xã Sa Pa chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ 

chức Hội báo Xuân tại thị xã Sa Pa. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Lào Cai, các cơ quan, đơn vị liên 

quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ khai mạc Hội báo Xuân tại sân khấu chính 

Lễ hội Đền Thượng. 

- Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng ma két, trang trí khánh tiết, 

thiết kế chi tiết mặt bằng các khu trưng bày báo chí, hình ảnh tại khu vực Hội báo 

Xuân, trình UBND tỉnh duyệt. 

- Đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí Trung ương và Hội 

nhà báo các tỉnh bạn hỗ trợ ấn phẩm báo chí trưng bày tại Hội báo Xuân. 

- Tham mưu UBND tỉnh giấy mời các đại biểu tham dự Hội báo Xuân Tân 

Sửu tỉnh Lào Cai năm 2021.  

- Chuẩn bị bài diễn văn và phát biểu khai mạc tại Lễ khai mạc Hội báo 

Xuân. Chuẩn bị biển tên đại biểu tham dự Lễ khai mạc Hội báo Xuân. 

- Tổng hợp đề cương, ma két, hình ảnh trình Ban Tổ chức Hội báo Xuân 

duyệt trước khi trưng bày.  

- Thực hiện 01 gian trưng bày tại Hội Báo Xuân (trong nhà), gồm: 

+ Ấn phẩm “Người làm báo” của Hội Nhà báo các tỉnh, thành trong toàn quốc. 

+ Các tác phẩm ảnh báo chí chất lượng cao năm 2020.    

- Đón tiếp đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam và Hội nhà báo các tỉnh bạn. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Hội báo Xuân Tân Sửu năm 2021 về Hội Nhà 

báo Việt Nam theo quy định. 

- Chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí tham gia 

Hội báo toàn quốc năm 2021.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông:  

- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh triển khai thực hiện các nội dung liên quan 

đến Hội báo Xuân. 

- Chủ trì, xây dựng thể lệ, triển khai và tổ chức chấm điểm các cuộc thi: 

“Trình bày bìa đẹp” và nội dung “Xây dựng nông thôn mới” trên các bản tin số 

Xuân 2021 của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.   

- Thực hiện 01 gian trưng bày (trong nhà) các xuất bản phẩm do Bộ 

Thông tin và Truyền thông cung cấp, Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy 

phép xuất bản. 

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

- Trưng bày báo, tạp chí, bản tin:  
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+ Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào 

Cai... trao đổi các ấn phẩm báo chí Trung ương và các tỉnh (số lượng ấn phẩm 

trưng bày dự kiến khoảng 300 loại gồm đặt mua và vận động hỗ trợ từ các cơ quan 

báo chí trong, ngoài tỉnh). 

+ Thực hiện gian trưng bày chính báo, tạp chí (trong nhà). 

+ Phối hợp, giúp đỡ UBND thị xã Sa Pa tổ chức Hội báo Xuân; bố trí xe 

trưng bày sách, báo, tạp chí lưu động để phục vụ bạn đọc tại Hội báo Xuân thị xã 

Sa Pa.   

+ Tổ chức “Phòng đọc báo Xuân” tại Thư viện tỉnh từ ngày 18 - 24/02/2021 

(tức từ ngày 07 - 13 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

+ Phối hợp hỗ trợ báo, tạp chí, sách cho các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 

trưng bày phục vụ Nhân dân tại các địa phương trước, trong và sau Tết nguyên đán.  

- Thực hiện trưng bày tại khu vực sân nhà văn hóa Phường Lào Cai: Gồm 

các mô hình về thành tựu 30 năm tái lập tỉnh và 16 gian trưng bày (phần khung, 

vách, mái, thảm, điện thắp sáng...). Cụ thể: 

+ 02 gian trưng bày ảnh nghệ thuật (Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đảm 

nhiệm phần trang trí và nội dung).  

+ 01 gian trưng bày cho các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lào 

Cai (các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lào Cai đảm nhiệm phần 

trang trí và nội dung). 

+ 02 gian trưng bày những hình ảnh tiêu biểu về thành tựu phát triển kinh tế 

- xã hội của thành phố Lào Cai (UBND thành phố Lào Cai đảm nhiệm phần trang 

trí và nội dung).   

+ 02 gian trưng bày của các đơn vị: VNPT Lào Cai và Bưu điện tỉnh (VNPT 

Lào Cai, Bưu điện tỉnh đảm nhiệm phần trang trí và nội dung).  

+ 09 gian trưng bày những hình ảnh tiêu biểu về thành tựu phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 - 2020 và của tỉnh Lào Cai 30 năm tái lập 

tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm nhiệm phần trang trí và nội dung). 

- Cử cán bộ thuyết minh tại các gian trưng bày được phân công. 

- Xây dựng ma két và thực hiện trang trí khánh tiết tổng thể tại Hội báo 

Xuân (gồm: Sân khấu chính, ngoài cổng, trong khuôn viên Nhà văn hóa, phông 

chính trong nhà và các gian trưng bày). 

- Bố trí 01 dãy bàn trên cùng và 300 ghế, hoa tươi, nước uống phục vụ đại 

biểu dự Lễ khai mạc Hội báo Xuân tại sân khấu chính của Lễ hội Đền Thượng. 

- Xây dựng chương trình nghệ thuật khai mạc Hội báo Xuân, đảm bảo nội 

dung, âm thanh, ánh sáng; thời lượng biểu diễn khoảng 30 phút; chuẩn bị các điều 

kiện phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh đánh trống khai mạc Hội báo Xuân. 

5. Sở Tài chính: 

Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Hội báo Xuân trên tinh thần tiết kiệm, 

hiệu quả, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 
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6. Báo Lào Cai:  

- Tổ chức tuyên truyền về Hội báo Xuân Tân Sửu năm 2021 trên các ấn 

phẩm báo chí của Báo Lào Cai.  

- Thực hiện 01 gian trưng bày (trong nhà) các ấn phẩm của Báo Lào Cai.   

- Bố trí máy tính truy cập internet, báo điện tử phục vụ bạn đọc. 

- Cung cấp 50 tờ báo xuân mỗi loại (gồm số Tết dương lịch và số Tết âm 

lịch), phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh để trưng bày tại Hội báo Xuân cấp huyện, 

cấp tỉnh và tham gia Hội báo toàn quốc.   

- Cử cán bộ trực, thuyết minh tại gian trưng bày. 

- Thông báo và mời cán bộ, phóng viên, nhà báo của Báo Lào Cai đến dự 

Hội báo Xuân. 

7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: 

- Tổ chức tuyên truyền về Hội báo Xuân trên sóng phát thanh, truyền hình 

tỉnh Lào Cai. 

- Thực hiện 01 gian trưng bày (trong nhà). 

- Cử cán bộ trực, thuyết minh tại gian trưng bày. 

- Cử 02 đồng chí dẫn chương trình tại Lễ khai mạc Hội báo Xuân. 

- Thông báo và mời cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh đến dự Hội báo Xuân. 

8. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và Tạp chí Phan Si Păng: 

- Thực hiện 01 gian trưng bày (trong nhà) gồm: Tạp chí, các ấn phẩm văn, 

thơ, nhạc, họa của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và Tạp chí Phan Si Păng.  

- Thực hiện 02 gian trưng bày ảnh nghệ thuật xuất sắc trong 5 năm 2015 - 

2020 (ngoài sân).   

- Cử cán bộ trực, thuyết minh tại gian trưng bày. 

- Thông báo và mời cán bộ, hội viên của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, 

Tạp chí Phan Si Păng đến dự Hội báo Xuân. 

9. Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lào Cai: 

- Thực hiện 01 gian trưng bày ấn phẩm báo chí của các cơ quan báo chí 

Trung ương thường trú (ngoài sân). 

- Mời phóng viên, biên tập viên thường trú tại Lào Cai đến dự khai mạc Hội 

báo Xuân. 

10. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương có bản tin nội bộ:  

- Xây dựng bản tin tham gia Hội báo Xuân 2020 của cơ quan, đơn vị, địa 

phương; gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tham gia dự thi (Kế hoạch cụ thể do 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng); gửi 02 bản tin cho Hội Nhà báo tỉnh 

tham gia trưng bày tại Hội báo toàn quốc năm 2021. 

- Cử lãnh đạo và Ban biên tập Bản tin dự khai mạc Hội báo Xuân. 
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11. UBND thành phố Lào Cai:  

- Tổ chức tuyên truyền về Hội báo Xuân và Lễ hội Xuân Đền Thượng tại 

khu vực Đền Thượng và trên các trục đường chính của thành phố. 

- Chỉnh trang, vệ sinh toàn bộ khu vực Nhà văn hóa phường Lào Cai trước 

khi diễn ra Hội báo Xuân.   

- Chỉ đạo UBND phường Lào Cai bố trí toàn bộ khu vực Nhà văn hóa 

phường Lào Cai làm nơi trưng bày Hội báo Xuân; đảm bảo an ninh trật tự tại khu 

vực trưng bày Hội báo Xuân. 

- Cấp phát biển xe ô tô, biển cho đại biểu và cán bộ phục vụ thực hiện 

nhiệm vụ tại Hội báo Xuân. 

- Thực hiện 02 gian trưng bày (ngoài sân) có nội dung hình ảnh về thành tựu 

xây dựng và phát triển của thành phố Lào Cai trong 5 năm 2015 - 2020. 

- Huy động khoảng 200 người dân trên địa bàn thành phố đến tham dự Lễ 

khai mạc Hội báo Xuân Tân Sửu tỉnh Lào Cai năm 2021. 

- Phối hợp với Điện lực Lào Cai đảm bảo nguồn điện phục vụ cho nhu cầu 

của các đơn vị tại Hội báo Xuân. 

* Lưu ý đối với các đơn vị trưng bày tại Hội báo Xuân cấp tỉnh: 

 - Ảnh trưng bày tại các gian phải in dương bản, lồng khung, khuôn khổ 

30cm x 45cm.  

- Các đơn vị tự bố trí bảo vệ tài sản và thực hiện vệ sinh môi trường tại các 

gian và khu vực trưng bày.   

12. UBND các huyện, thị xã: 

- UBND thị xã Sa Pa: Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tốt Hội báo Xuân tại thị xã. 

- UBND các huyện: Tổ chức trưng bày Hội báo Xuân tại khu vực trung tâm 

huyện; chỉ đạo các xã tổ chức trưng bày sách, báo, tạp chí tại các trụ sở UBND xã 

hoặc điểm Bưu điện văn hóa xã phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. 

13. VNPT Lào Cai:  

- Thực hiện 01 gian trưng bày các sản phẩm của đơn vị (ngoài sân). 

- Cung cấp đường truyền mạng internet trong khu vực Hội báo Xuân đảm 

bảo kết nối ổn định, xong trước 10h00’ ngày 24/02/2021 (tức ngày 13 tháng Giêng 

năm Canh Tý). 

14. Bưu điện tỉnh Lào Cai:  

Thực hiện 01 gian trưng bày các sản phẩm của đơn vị (ngoài sân). 

15. Công ty Điện lực Lào Cai: 

- Cung cấp đủ nguồn điện và bố trí mạng lưới điện tốt nhất phục vụ cho các 

hoạt động của Hội báo Xuân Tân Sửu tỉnh Lào Cai năm 2021.  
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- Chuẩn bị phương án điện dự phòng trong trường hợp có sự cố đột xuất tại 

Lễ khai mạc Hội báo Xuân tối ngày 24/02/2021 (khu vực sân khấu chính tổ chức 

Lễ hội Đền Thượng và khu vực nhà văn hoá phường Lào Cai). 

Căn cứ nội dung Kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu tỉnh Lào Cai năm 

2021; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Hội Nhà báo tỉnh, Hội VHNT tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công ty Điện lực Lào Cai, VNPT Lào Cai, Bưu 

điện tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí TW thường trú tại Lào Cai; 

- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh; 

- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, BBT, TH3, VX1,4.  

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

Giàng Thị Dung    
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