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KẾ HOẠCH 

Tổ chức giao lưu văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão năm 2023 

 

 

Thực hiện Công văn số 17/SVHTTDL-QLVHGĐ, ngày 06/01/2023 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng về việc Tổ chức các hoạt động văn hóa, 

thể thao và du lịch mừng Xuân Quý Mão năm 2023.  

 Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức giao lưu văn nghệ mừng 

Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận 

thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò của Đảng và Nhà nước đối 

với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng đất nước. 

- Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ tạo không khí phấn 

khởi, vui tươi, lành mạnh phục vụ nhân dân mừng Đảng, mừng Xuân, góp phần cổ 

vũ và tiếp tục phát huy những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

huyện đã đạt được trong năm vừa qua.  

- Thông qua chương trình giao lưu văn nghệ để các đội văn nghệ quần 

chúng được giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ 

sở, khuyến khích phong trào văn hóa, văn nghệ trong toàn huyện ngày càng phát 

triển. 

- Chương trình phải thiết thực, hiệu quả và tạo không khí đầm ấm, vui tươi 

lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

- Thời gian: 02 ngày, ngày 02/02/2023 và 04/02/2023. 

- Địa điểm:  

+ Tại thị trấn Trùng Khánh (thời gian tổ chức 19h30 ngày 02/02/2023 tại 

sân ngoài trời Huyện ủy).  

+ Tại thị trấn Trà Lĩnh (thời gian tổ chức 19h30 ngày 04/02/2023 tại sân 

bóng rổ thị trấn Trà Lĩnh). 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 



- Nội dung: ca ngợi Đảng và Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, niềm 

tự hào dân tộc, ca ngợi những thành tựu của sự nghiệp đổi mới của đất nước, của 

tỉnh, của địa phương. 

- Chương trình tham gia theo hình thức chương trình ca, múa, nhạc, nhảy dân 

vũ, trong đó: 

 + Ca: Tốp hát múa, tam ca, song ca, đơn ca … 

 + Múa: Múa đơn, múa đôi, múa tập thể. 

 + Nhạc cụ: Độc tấu, song tấu, hòa tấu. 

 + Nhảy dân vũ. 

 IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

 1. Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ 

huyện. 

2. Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, 

lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. 

3. Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, cán bộ, công 

chức các xã, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

4. Các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình giao lưu văn nghệ (có danh 
sách gửi kèm Kế hoạch). 

V. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước và các 

nguồn xã hội hóa hợp pháp khác (Ban tổ chức hỗ trợ một phần kinh phí cho các 

tiết mục của các đơn vị tham gia chương trình).  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Tham mưu thành phần đại biểu tham gia chương trình; chịu trách nhiệm về 

nội dung chương trình, phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

tổng duyệt, sắp xếp tiết mục và xây dựng kịch bản chương trình, ma két sân khấu 

cũng như các điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo chương trình thành công tốt đẹp.  

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và xe thông tin lưu động tại 

các xã, thị trấn về chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý 

Mão năm 2023. 

- Tham mưu xây dựng nội dung, kịch bản và kết nối với các đơn vị được 

phân công tham gia chương trình để tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ mừng 

Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023; thành lập Đội văn nghệ nòng cốt tham gia 

chương trình giao lưu văn nghệ; chuẩn bị công tác thiết kế, trang trí sân khấu, âm 



thanh, ánh sáng, cơ sở vật chất, bàn ghế ngồi cho đại biểu; xây dựng kịch bản và 

cử người dẫn chương trình; lên kế hoạch sắp xếp thời gian tổng duyệt thông báo 

đến các đơn vị tham gia và đảm bảo các phương tiện tổ chức chương trình; dự toán 

kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. 

3. Văn phòng HĐND&UBND  

Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức chương 

trình giao lưu được thành công tốt đẹp. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Tham mưu thẩm định, cân đối và bố trí kinh phí kịp thời theo kế hoạch đã đề 

ra và hướng dẫn việc sử dụng kinh phí tổ chức đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu 

quả. 

5. Công an huyện 

Bám sát nội dung kế hoạch, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông trong và sau thời gian diễn ra chương trình.  

6. Điện lực Trùng Khánh 

Đảm bảo nguồn điện phục vụ cho chương trình giao lưu văn nghệ đạt hiệu 

quả. 

7. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, 

bà con nhân dân, hội viên về kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu và cử cán bộ, 

công chức, viên chức, hội viên tham gia, cổ vũ chương trình giao lưu văn nghệ 

mừng Đảng mừng xuân đạt hiệu quả. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân về chương trình, thông tin để 

nhân dân đến tham gia, ưởng ứng tích cực chương trình giao lưu văn nghệ mừng 

Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, tổ chức tập luyện tiết mục văn nghệ được phân 

công tham gia chương trình có chất lượng. 

9. UBND thị trấn Trùng Khánh và UBND thị trấn Trà Lĩnh 

Tham gia đón tiếp đại biểu, cử công chức phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, 

sắp xếp bàn ghế và các điều kiện tổ chức chương trình giao lưu tại đơn vị đạt hiệu 

quả. 

10. Các cơ quan, đơn vị có tiết mục tham gia giao lưu văn nghệ (có danh 
sách kèm theo) 

Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện, thành lập đoàn 

tham gia giao lưu văn nghệ theo kế hoạch đề ra. Trên cơ sở các đơn vị được giao 

tiết mục văn nghệ có thể phối hợp với các đơn vị khác để xây dựng tiết mục đạt 

hiệu quả. 



* Thời gian đăng ký tiết mục văn nghệ: Chậm nhất ngày 30/01/2023, các 

đơn vị gửi nhạc beat và danh sách tên bài hát về Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông huyện để tổng hợp, kiểm tra các tiết mục sau đó hoàn chỉnh thành một 

chương trình tổng thể (liên hệ đồng chí Hoàng Văn Bộ, ĐT 0386 592 688). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, 

mừng Xuân Quý Mão 2023 của UBND huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên 

quan nghiêm túc phối hợp tổ chức thực hiện để chương trình diễn ra đạt hiệu quả./.  

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL; 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị, LLVT;  

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, PVHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Phân công các đơn vị tham gia Chương trình Giao lưu văn nghệ  

mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    tháng 01 năm 2023  

của UBND huyện Trùng Khánh) 
 

I. CHƯƠNG TRÌNH TẠI THỊ TRẤN TRÙNG KHÁNH 

 

TT Tên đơn vị Số tiết mục Ghi chú 

1 Trung tâm VH&TT 05 02 tốp hát múa; 01 

Tốp then; 01 tam 

ca; 01 đơn ca 

2 Phòng Giáo dục & Đào tạo 02 01 tốp hát múa; 01 

tốp múa 

3 Công an huyện 02 01 tốp ca; 01 đơn 

ca hoặc song ca 

4 Ban Chỉ huy quân sự  01 01 tốp ca 

5 UBND thị trấn Trùng Khánh 05 01 tốp hát múa; 02 

nhảy dân vũ; 01 

tốp múa; 01 hát 

dân ca 

6 Bệnh viện đa khoa 01 01 đơn ca  

7 Trường THPT Trùng Khánh 02 01 tốp múa; 01 

nhảy hiện đại 

8 Mời Huyện ủy Trùng Khánh 01 01 đơn ca hoặc 

song ca 

9 Trung tâm GDNN-GDTX 01 Tốp hát múa 

10 UBND xã Đoài Dương 01 Hát Dá hai 

11 UBND xã Chí Viễn 01 Tốp hát múa  

12 UBND xã Phong Châu 01 Tốp Then 

 

II. CHƯƠNG TRÌNH TẠI THỊ TRẤN TRÀ LĨNH 

 

TT Tên đơn vị Số tiết mục Ghi chú 

1 Trung tâm VH&TT 05 02 tốp hát múa; 01 

Tốp then; 01 tam 

ca; 01 đơn ca 

2 Phòng Giáo dục & Đào tạo 03 01 tốp hát múa; 01 

tốp múa; 01 song 

ca 

3 Trường THPT Trà Lĩnh 03 01 tốp hát múa; 01 

tốp múa; 01 nhảy 

hiện đại 

4 UBND thị trấn Trà Lĩnh 05 01 tốp hát múa; 01 



tốp múa; 02 nhảy 

dân vũ; 01 đơn ca 

hoặc song ca 

5 Trung tâm Y tế 01 01 tốp hát múa 

6 UBND xã Quang Hán 02 01 tốp múa; 01 

đơn ca nữ  

7 UBND xã Cao Chương 02 01 nhảy dân vũ; 01 

tốp hát múa 

8 UBND xã Quang Vinh 02 hát, múa  

………………….. 
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