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KẾ HOẠCH 

 Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ đêm giao thừa 

 mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2451/KH-SVHTT ngày 28/12/2023 của Sở Văn hóa 

và thể thao tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng 

xuân Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023), UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức 

chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023. 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tạo không khí thi đua phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp mừng Đảng, mừng Xuân 

Quý Mão năm 2023. 

- Thông qua chương trình văn nghệ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, 

giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương. 

 - Tổ chức chương trình văn nghệ sôi nổi, an toàn, thiết thực, hiệu quả, có 

ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương, đất 

nước, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, thu 

hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung 

- 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.  

- Thể loại:  Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, đồng ca, hợp xướng; Múa, 

Tấu nhạc cụ dân tộc. 

 - Thời lượng: 10 đến 12 tiết mục với khoảng thời gian 90 phút. 

 2. Chương trình giao lưu văn nghệ 

 - Thành phần, đơn vị tham gia: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Huyện 

đoàn; Trường PTTH: Yên Mô A và các hạt nhân văn nghệ trên địa bàn các xã, 

thị trấn. 

-  Thời gian: 21h30’ ngày 21/01/2023 (tối đêm giao thừa) 

-  Địa điểm: tại sân Nhà văn hóa trung tâm huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu thành phần đại 

biểu của huyện dự Chương trình giao lưu văn nghệ đêm giao thừa;   

- Bố trí lực lượng lễ tân, phục vụ Chương trình giao lưu văn nghệ mừng 

Đảng, mừng Xuân Quý Mão. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung, 

chương trình, tổ chức giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.  
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- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ; bố trí 

kinh phí thực hiện và thanh quyết toán theo quy định. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện 

 - Phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin tổ chức giao lưu văn nghệ 

mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 . 

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện; 

hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền về việc tổ chức 

chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.  

4. Trung tâm Y tế huyện: 

- Bố trí lực lượng, đảm bảo công tác y tế trong đêm tổ chức Chương trình 

giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023. 

5. Công An huyện: Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn 

giao thông trên địa bàn huyện trong đêm tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ 

mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.  

6. Điện lực Yên Mô: Duy trì nguồn điện và cử nhân viên kỹ thuật trực 

điện trong đêm tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng 

Xuân tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn, Trường PTTH Yên Mô 

A: phối hợp với phòng Văn hóa và thông tin chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, 

luyện tập và tham gia biểu diễn theo kế hoạch. 

8. UBND các xã, thị trấn:  
- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn cho cán bộ, đảng 

viên và nhân dân đến xem, cổ vũ chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng 

Xuân Quý Mão năm 2023.  

- Riêng các xã Yên Mạc, Yên Thắng, Khánh Thượng, Yên Phong,  Yên 

Nhân, thị trấn Yên Thịnh phối hợp với phòng Văn hóa và thông tin chuẩn bị các 

tiết mục văn nghệ, luyện tập và tham gia biểu diễn theo kế hoạch. 

- Thị trấn Yên Thịnh: Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn 

khu Nhà Văn hóa trung tâm huyện.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ mừng 

Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, trường học, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện có những vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị 

trấn phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua phòng Văn hoá và Thông tin) để 

tổng hợp, báo cáo xin ý kiến giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
An Đôn Nghĩa 
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NỘI DUNG - CHƯƠNG TRÌNH 

Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ  

mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 
( Thời gian tổ chức: từ 21h30 ngày 21/02/2023) 

 

TT Nội dung Thời gian 

thực hiện 

Người phụ trách 

1 Đón tiếp đại biểu Từ 21h00-

21h30 

VP HĐND& UBND 

huyện; Phòng VHTT 

3 Khai mạc đêm biểu diễn nghệ thuật 21h30  

 

DỰ KIẾN CÁC TIẾT MỤC BIỂU DIỄN  

 

TT Tên bài hát Tác giả Thể 

loại 

Người biểu diễn Đơn vị 

1  Xuân đẹp làm sao Thanh Sơn Tập thể Phạm Ly cùng tốp 

múa 

Trường PTTH 

Yên Mô A 

2  Ninh Bình như một 

khúc ca 

Thiều thu 

sa 

Song ca Xuân Thưởng- 

Phương Thảo 

Xã Yên Nhân 

3  Cánh thiệp đầu 

xuân 

Minh Kỳ - 

Lê Dinh 

Đơn ca Minh Hồng Xã Yên 

Thắng 

4  Việt nam quê 

hương tôi 

Đỗ nhuận Tốp nữ Tốp nữ (10 người) Xã Khánh 

Thượng 

5  Thơ tình của Núi Hoàng 

Hiệp 

Song ca Phú Chuyện- Thu 

Hương 

Huyện Đoàn 

6  Đoản Xuân ca Thanh Sơn Tập thể Hồng Nguyên cùng 

tốp múa 

Trường PTTH 

Yên Mô A 

7  Tình ca mùa xuân Trần Hoàn Đơn ca Lê Văn Hữu (Gv 

Yên Từ) 

Phòng GD& 

ĐT 

8  Nụ hôn mùa xuân  Lê Quốc 

Dũng  

Song ca Xuân Thưởng Xã Yên Nhân 

9  Cung đàn mùa 

Xuân 

Cao Việt 

Bách 

Song ca  Lê Quang Thiện- 

Thu Hương 

Xã Yên 

Phong 

10  Đảng Đã Cho Ta 

Mùa Xuân   

Nhạc sỹ 

Phạm 

Tuyên 

Tốp ca Tốp ca Nam Nữ Thị trấn Yên 

Thắng 

11  Thì thầm mùa xuân Ngọc 

Châu 

Đơn ca Đỗ Quốc Đoàn Xã Yên Mạc 

12  Yên Mô quê tôi Thế Hùng Tốp ca  Tốp ca Xã Yên Nhân 
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