
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /UBND-VHTT 

V/v phối hợp tổ chức biểu diễn 

chương trình nghệ thuật  phục vụ 

cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa 

bàn huyện 

Trùng Khánh, ngày     tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, LLVT huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1856/BCH-CT ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Cao Bằng về việc phối hợp tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên tuyến biên giới trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. 

Để chương trình biểu diễn của Đoàn Văn công Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 

phòng đến phục vụ cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đạt 

hiệu quả và theo kế hoạch đề ra. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau: 

I. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: Từ 20h00 đến 22h00, ngày 06 tháng 9 năm 2022. 

2. Địa điểm: Tại sân Trụ sở Huyện ủy, huyện Trùng Khánh. 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Đồn Biên phòng Ngọc Chung 

- Trên cơ sở Kế hoạch của Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối 

hợp với các cơ quan liên quan của huyện đảm bảo về cơ sở vật chất, địa điểm tổ 

chức đêm diễn, công tác hậu cần, tiếp đón, chuẩn bị hoa tươi cho lãnh đạo huyện 

tặng chúc mừng Đoàn. 

- Phối hợp với Công an huyện, UBND thị trấn Trùng Khánh đảm bảo 

công tác an ninh trật tự trong thời gian Đoàn biểu diễn. 

- Là đầu mối tiếp nhận thông tin từ Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, từ 

Đoàn Văn công Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để thực hiện tốt công tác phối 

hợp. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Tham mưu, soạn thảo các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổ chức thực hiện theo Kế hoạch phối hợp của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh; Phối 

hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Chung và các cơ quan liên quan chuẩn bị các 

điều kiện để đêm diễn được thực hiện theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp. 

3. Văn phòng Huyện ủy  

- Có trách nhiệm báo cáo Thường trực Huyện ủy về chương trình tổ chức 

đêm diễn phục vụ nhân dân được tổ chức tại Sân Trụ sở Huyện ủy. 
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- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho Đồn Biên phòng Ngọc Chung để 

chuẩn bị cho đêm diễn. 

- Phối hợp với Công an huyện, UBND thị trấn Trùng Khánh đảm bảo 

công tác an ninh trật tự trong thời gian Đoàn biểu diễn. 

4. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Chung, Phòng Văn hóa - Thông tin 

và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho Đoàn Văn công 

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng lưu diễn tại huyện 

5. Công an huyện 

 Chủ trì, phối hợp với UBND Thị trấn Trùng Khánh, Đồn Biên phòng 

Ngọc Chung đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đêm biểu diễn 

đảm bảo an toàn; có phương án phân luồng giao thông hợp lý. 

6. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phóng thanh của huyện, xã, tuyên 

truyền lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn cho nhân dân biết và tham gia cổ 

vũ cho chương trình biểu diễn của đoàn. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan, cử viên chức chuẩn bị cơ sở vật chất, sắp xếp bàn ghế đại biểu phục 

vụ đêm diễn. 

7. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện 

Tổ chức tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị về chương trình nghệ thuật  

biểu diễn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên về thời gian biểu 

diễn và đến cổ vũ, thưởng thức chương trình nghệ thuật của đoàn. 

8.  Điện lực huyện 

Đảm bảo nguồn điện trong thời gian diễn ra đêm biểu diễn nghệ thuật 

phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong toàn huyện. 

9. Ủy ban nhân dân thị trấn Trùng Khánh 

Tuyên truyền đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn về thời gian 

biểu diễn và đến cổ vũ, thưởng thức chương trình nghệ thuật của đoàn. Đảm bảo 

công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường  để đoàn biểu diễn phục vụ nhân dân 

đạt hiệu quả. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCHBĐ Biên phòng tỉnh; 

- TT.Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 
- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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