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KẾ HOẠCH 

 Tổ chức chương trình văn nghệ đêm giao thừa 

 mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 03/UBND-VP6 ngày 4/1/2023 của UBND tỉnh về việc 

tổ chức bắn pháo nổ tầm thấp nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; ý kiến chỉ 

đạo của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức 

chương trình văn nghệ đêm giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão, cụ thể 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Thông qua chương trình văn nghệ nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 

93 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2023); tạo không khí vui 

tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Tổ chức đêm Văn nghệ đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề: Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; 

mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới.  

2. Thể loại:  Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, đồng ca, hợp xướng; Múa, Tấu 

nhạc cụ dân tộc. 

 3. Thời lượng: Từ 10 - 12 tiết mục; thời gian biểu diễn khoảng 60 phút. 

 4. Thành phần, đơn vị tham gia 

 - Các phường, xã: Bắc Sơn, Trung Sơn, Tây Sơn, Nam Sơn, Tân Bình 

 - Các đơn vị: Trường THPT Nguyễn Huệ ,Trường THPT Ngô Thì Nhậm 

 - Các hạt nhân văn nghệ 

5. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian 

+ Thời gian biểu diễn: Từ 21h00’ ngày 21/01/2023 (đêm 30 Tết), 

+ Thời gian đăng ký tiết mục: Các đơn vị gửi tiết văn nghệ về UBND thành 

phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước 09h00’ ngày 09/01/2023.  

+ Thời gian khớp chương trình: Từ 14h00’ ngày 21/01/2023 (chiều 30 Tết), 

 - Địa điểm: Sân Nhà văn hóa thành phố 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị xây 

dựng nội dung chương trình, kịch bản, âm thanh, ánh sáng và các điều kiện đảm 

bảo tổ chức Chương trình văn nghệ theo đúng Kế hoạch. 
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2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố 

- Phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin xây dựng nội dung, kịch bản 

chương trình văn nghệ. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã 

hướng dẫn, luyện tập các tiết mục văn nghệ tham gia chương trình. 

 - Chủ trì chuẩn bị sân khấu, trang trí khánh tiết, ghế ngồi cho đại biểu và 

Nhân dân đến dự. 

- Xây dựng, tin bài thông tin, tuyên truyền rộng rãi để Nhân dân đến tham 

dự, thưởng thức. 

3. Văn phòng HĐND và UBND thành phố chuẩn bị giấy mời đại biểu, đón 

tiếp đại biểu về dự Chương trình văn nghệ. 

4. UBND các phường Bắc Sơn, Trung Sơn, Tây Sơn, Nam Sơn, Tân Bình 

- Chuẩn bị từ 1 - 2 tiết mục tham gia Chương trình văn nghệ.  

- Thông tin, tuyên truyền rộng rãi để Nhân dân đến tham dự, thưởng thức. 

5. Trường THPT Nguyễn Huệ, Trường THPT Ngô Thì Nhậm, mỗi đơn vị 

chuẩn bị từ 2-3 tiết mục tham gia Chương trình văn nghệ. 

 6. Công an thành phố chủ trì, phối hợp Đội kiểm tra trật tự đô thị, UBND 

phường Bắc Sơn, phường Trung Sơn xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn giao thông phục vụ Chương trình văn nghệ. 

 7. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp: Đảm bảo vệ sinh môi 

trường trước, trong và sau Chương trình văn nghệ. 

8. Điện lực Tam Điệp xây dựng kế hoạch đảm bảo điện lưới cho Chương trình 

văn nghệ./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Thường trực Thành uỷ; (để báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Trưởng các phòng, ban, ngành thành phố; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 
                      HTTM 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Vũ Đình Chiến 
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