
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ 

quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; 

Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình văn 

nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc. Đồng thời, 

giữ gìn và phát huy mạnh mẽ phong trào văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí 

lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. 

- Động viên, khích lệ trong nhân dân tích cực hưởng ứng, hăng hái tham 

gia phong trào thi đua lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức Chương trình văn nghệ đảm bảo nội dung vui tươi lành mạnh 

với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, 

nghệ thuật của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân trên địa bàn huyện. 

- Công tác tổ chức phải đảm bảo an toàn, chu đáo, thiết thực, tiết kiệm; 

đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung 

- Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng Đảng - mừng Xuân mới, truyền 

thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, những thành tựu của quê hương, đất nước 

trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã 
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hội. Quốc phòng an ninh năm 2022; Kết quả thực hiện công tác chăm lo tết năm 

2023. 

- Thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn Thị trấn Thanh nhật. 

- Chương trình bao gồm các hoạt động: Báo cáo kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội. Quốc phòng an ninh năm 2022; 

Kết quả thực hiện công tác chăm lo tết năm 2023; Văn nghệ, trò chơi có thưởng, 

tặng quà an sinh xã hội và bắn pháo hoa.  

2. Hình thức: Sân khấu hóa 

II. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Số lượng: 

Số lượng tham gia chương trình từ 500 người trở lên. 

2. Thành phần tham dự: 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị huyện; (mỗi đơn vị 01 người) 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; (các xã lân cận) 

- Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa 

bàn huyện. 

- Huy động học sinh các trường học trên địa bàn thị trấn Thanh Nhật: 

+ Trường Trung học phổ thông Hạ Lang: 50 học sinh 

+ Trường Trung học Cơ sở Thanh Nhật: 150 học sinh 

+ Trường Tiểu học Thanh Nhật: 100 học sinh 

- Các xóm trên địa bàn thị trấn Thanh Nhật: 20 người/xóm. 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 

- Chương trình bắt đầu lúc 19h30', ngày 20 tháng 01 năm 2023 (tức ngày 

29 tháng chạp Âm lịch). 

- Thời gian tổng duyệt chương trình từ 08h00 ngày 19 tháng 01 năm 2023 

(tức ngày 28 tháng chạp Âm lịch). 

2. Địa điểm: Trường Trung học Cơ sở Thanh Nhật, thị trấn Thanh nhật, 

huyện Hạ Lang. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Kinh phí tổ chức chi từ nguồn sự nghiệp của Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thông huyện được giao trong năm 2023 và nguồn xã hội hóa. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  
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Tham mưu xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập Ban tổ chức và đôn 

đốc công tác chuẩn bị chương trình, nội dung cho đêm điễn; tham mưu đề xuất 

UBND huyện kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc nếu có phát 

sinh. 

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình kịch bản, xây 

dựng kịch bản chi tiết, tuyển chọn các diễn viên trong huyện phục vụ chương 

trình văn nghệ, đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đáp ứng 

nhu cầu phục vụ nhân dân. 

- Chuẩn bị sân khấu, trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, cơ sở vật 

chất,...và các điều kiện cần thiết khác phục vụ chương trình văn nghệ theo Kế 

hoạch đề ra. 

- Thông báo trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, thị trấn về chương trình 

văn nghệ cho nhân dân biết đến xem và cổ vũ. 

- Phối hợp với Huyện đoàn Thanh niên phát trực tiếp trên trang Thông tin 

Hạ Lang. 

- Chuẩn bị phóng sự minh họa cho bài phát biểu của lãnh đạo 

UBND huyện. 

3. Huyện Đoàn thanh niên 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông lựa chọn diễn viên và 

tập luyện các tiết mục văn nghệ phục vụ cho chương trình văn nghệ. 

- Tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên đến tham dự chương trình, huy 

động lực lượng phục vụ chương trình theo sự phân công của Ban tổ chức. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông phát trực tiếp trên 

trang Thông tin Hạ Lang. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Thẩm định và hướng dẫn quyết toán kinh phí chi cho chương trình 

văn nghệ. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo Trường Trung học cơ sở Thanh Nhật bố trí sân bãi, vệ sinh môi 

trường, phòng thay đồ, bàn ghế cho đại biểu và các cơ sở vật chất khác. 

- Chỉ đạo Ban giám hiệu trường tiểu học, Trung học cơ sở Thanh nhật 

phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và các đơn vị liên quan bố trí 

học sinh tham gia chương trình văn nghệ; Huy động học sinh đến xem và cổ vũ  

theo số lượng được phân bổ.  

- Chỉ đạo Trường Trung học cơ sở Thanh Nhật; Trường Tiểu  học Thanh 

Nhật chuẩn bị 500 ghế ngồi cho khán giả, sau kết thúc thu dọn bàn ghế. 

- Huy động nguồn xã hội hóa chi cho các tiết mục văn nghệ của học sinh. 
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6. Văn phòng HĐND – UBND 

- Chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo UBND huyện. 

- Tham mưu ra giấy mời đại biểu; các phòng ban, ngành của huyện, Ủy 

nhân dân các xã lân cận. 

- Tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện huyện kêu gọi xã hội hóa kinh 

phí màn bắn pháo hoa; âm thanh, ánh sáng, quà an sinh xã hội (32 suất). 

- Chuẩn bị quà tặng cho các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ 

chương trình. 

7. Công an huyện 

- Bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự, phân luồng giao 

thông, phòng chống cháy nổ. 

- Chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ tham gia đêm diễn. 

8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Bố trí lực lượng phụ trách màn bắn pháo hoa sau khi chương trình văn 

nghệ kết thúc. 

9. Phòng Kinh tế Hạ tầng 

Bật đèn chiếu sáng công cộng khu vực thị trấn. 

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc, xem xét bố trí kinh phí cho công tác an 

sinh xã hội. 

- Các đoàn thể huyện tuyên truyền nội dung, thời gian tổ chức chương 

trình đến toàn thể hội viên, đoàn viên biết, đến xem và cổ vũ. 

11. Điện lực Hạ Lang 

Đảm bảo nguồn  ánh sáng phục vụ đêm diễn không bị gián đoạn.  

12. Trường THPT Hạ Lang 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện lựa chọn và tập 

luyện các tiết mục tham gia chương trình văn nghệ phục vụ đêm diễn; cử học 

sinh tham gia theo số lượng phân bổ. 

13. Viễn thông Hạ Lang 

Đảm bảo đường truyền và hỗ trợ phát trực tiếp chương trình đêm diễn. 

14. Trung tâm Y tế huyện 

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cử cán bộ y tế để phục vụ đêm diễn. 

15. Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Nhật 

- Nghiên cứu, đề xuất, lựa chọn đối tượng để tôn vinh, biểu dương nhận 

quà tặng an sinh xã hội tại chương trình. 
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- Phối hợp với Ban tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân các xóm đến 

xem cổ và đủ số lượng theo kế hoạch. 

- Huy động xã hội hóa kinh phí chi cho các hoạt động. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông lựa chọn diễn viên và 

tập luyện các tiết mục văn nghệ; cử đội múa Lân để tham gia chương trình. 

- Bố trí các điểm để xe, trông xe, xếp xe các đại biểu và nhân dân đến 

tham dự. 

- Bố trí người thực hiện công tác phục vụ: Xếp bàn ghế đại biểu, chuẩn bị 

nước uống, bê quà….. 

Trên đây là Kế hoạch bổ sung, thay thế Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 

05 tháng 01 năm 2023. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND huyện đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL (B/c); 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- MTTQ huyện và các đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Nhất 
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