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KẾ HOẠCH 

Thông tin tuyên truyền Lễ hội Hoa Lư năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh về 

tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở 

Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch thông tin tuyên truyền Lễ hội Hoa 

Lư năm 2023 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền dịp 

trước, trong và sau Lễ hội Hoa Lư năm 2023. Theo đó, tâp trung tuyên truyền cho 

người dân và du khách hiểu rõ về các giá trị văn hóa, lịch sử của Lễ hội; tưởng nhớ 

và tri ân công lao to lớn của các bậc Tiên đế, các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ đất nước; khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân 

tộc và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên 

các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 

năm 2023.  

- Góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc; 

quảng bá tiềm năng thế mạnh về kinh tế - xã hội, những nét văn hóa đặc sắc, những 

danh lam thắng cảnh nổi tiếng, về đất và người Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình. 

- Công tác thông tin tuyên truyền phải được tổ chức sâu rộng, thường xuyên, 

đa dạng về hình thức và nội dung; gắn với tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế xã hội và 

phù hợp với tình hình thực tiễn. 

II. Nội dung 

1. Chỉ đạo, triển khai, tổ chức tuyên truyền Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 

25/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023 

đến các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 
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Truyền thanh các huyện, thành phố. Trong đó, tập trung tăng thời lượng, xây dựng các 

chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Lễ hội Hoa Lư năm 2023 đồng thời 

tăng cường thông tin tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã 

hội, những nét văn hóa đặc sắc, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng về đất và 

người Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình; qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng, khơi 

dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần đại đoàn kết 

các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế. 

Thông tin tuyên truyền đậm nét về Lễ hội Hoa Lư năm 2023 trước, trong và 

sau thời gian diễn ra Lễ hội. 

Thời gian thực hiện: từ tháng 1 - 4/2022. 

2. Chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng 

các phương án đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông 

tin, phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc trước, trong và sau khi diễn ra Lễ hội. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 - 4/2022. 

3. Thực hiện việc điểm thông tin báo chí Trung ương, địa phương viết về 

tỉnh Ninh Bình, trong đó tập trung các nội dung liên quan đến quá trình triển 

khai tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023 phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của lãnh 

đạo tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Hằng ngày. 

4. Biên tập tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về Lễ hội Hoa Lư năm 2023  

phát hành đến các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin 

và Truyền thông các tỉnh, thành phố; các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố 

và Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác 

thông tin, tuyên truyền, quảng bá về những nét văn hóa đặc sắc, những danh lam 

thắng cảnh nổi tiếng về đất và người Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình. 

Thời gian thực hiện: Tháng 2 - 3/2023. 

5. Sản xuất video, phóng sự; chương trình phát thanh phục vụ công tác thông 

tin tuyên truyền Lễ hội Hoa Lư năm 2023 phát trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và hệ thống thông tin cơ sở. 

Thời gian thực hiện: Tháng 2 - 3/2023. 
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6. Xây dựng và duy trì Chuyên mục “Lễ hội Hoa Lư năm 2023” trên Trang 

thông tin điện tử tổng hợp “http://tttt.ninhbinh.gov.vn” của Sở Thông tin và Truyền 

thông; đồng thời lồng ghép các tin, bài trên đặc san “Thông tin và Truyền thông” 

của Sở. 

Thời gian thực hiện: từ tháng 2 - 4/2023. 

7. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phối hợp, liên kết 

tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội Hoa Lư năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông trong cả nước. 

Thời gian thực hiện: từ tháng 2 - 4/2023. 

8. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao để nhận, 

gửi giấy mới, phù hiệu; đưa đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đơn vị 

phụ trách mời về dự Lễ hội. 

Thời gian thực hiện: theo lịch của BTC Lễ hội. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

1.1. Phòng Báo chí và Xuất bản: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền phục vụ Lễ hội Hoa Lư năm 2023. 

 Theo dõi các cơ quan báo chí, các cơ quan thường trú báo chí trên địa bàn 

tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh 

các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền 

về Lễ hội. 

Xây dựng nội dung, biên tập tài liệu ấn phẩm, phóng sự tuyên truyền; thường 

xuyên viết tin bài tuyên truyền trên Website, Đặc san của Sở Thông tin và Truyền thông. 

1.2. Phòng Công nghệ, Bưu chính, Viễn thông: Theo dõi, đôn đốc các 

doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng các phương án 

đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, 

chuyển phát đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ nhu cầu thông tin 

liên lạc trong dịp trước, trong Lễ hội Hoa Lư năm 2023.  

1.3. Văn Phòng Sở: Tiếp nhận, gửi giấy mới, phù hiệu; đưa đón các đồng 

chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đơn vị phụ trách mời về dự Lễ hội theo Kế hoạch 

của tỉnh. 

http://ttttninhbinh.gov.vn/
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2. Các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố 

Căn cứ Kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông và Kế hoạch số 

173/KH-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, 

thực hiện đảm bảo hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền Lễ hội Hoa Lư năm 

2023. 

3. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông 

Xây dựng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc, chuyển phát, đảm 

bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trước, trong quá trình diễn Lễ hội 

Hoa Lư năm 2023.  

Trên đây là Kế hoạch thông tin tuyên truyền về Lễ hội Hoa Lư năm 2023, 

đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện 

có hiệu quả các nội dung trên, thường xuyên báo cáo kết quả về Sở Thông tin và 

Truyền thông (qua phòng Báo chí và Xuất bản) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

(Gửi kèm dự toán kinh phí) 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c) 

- Sở Văn hóa và Thể thao (để tổng hợp); 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng VH&TT, Trung tâm Văn hóa Thể thao và 

Truyền thanh các huyện, thành phố; 

- Phòng CNBCVT, Văn phòng; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thảo 
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