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KẾ HOẠCH 
Tổ chức đêm văn nghệ Chào mừng kỷ niệm 131 năm  

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động VHTT năm 2021; 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890-19/5/2021); 

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 

2020 – 2025; Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

UBND xã Ninh Thọ xây dựng kế hoạch tổ chức đêm văn nghệ như sau: 

I. Mục đích yêu cầu. 

- Nhằm thể hiện sự ngưỡng mộ, tôn kính của các tầng lớp nhân dân đối với 

Bác Hồ kính yêu - Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất. Đồng 

thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối 

sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm để mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tưởng nhớ, tìm hiểu về thân 

thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến lớn lao của Người 

đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị 

và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết 

kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

- Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng 

và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, 

động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của đông đảo quần 

chúng nhân dân xã nhà, qua đó kích thích và cổ vũ phong trào thi đua thực hiện 

thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – văn hóa – xã hội. 

- Yêu cầu các ngành, đoàn thể liên quan phối hợp nghiêm túc giúp UBND xã 
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Ninh Thọ tổ chức thành công Đêm văn nghệ chào mừng các sự kiện trên tại địa 

phương. 

II. Chủ đề, nội dung Đêm văn nghệ: 

- Chủ đề: "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" 

- Nội dung: Ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; 

III. Thời gian và địa điểm. 

- Thời gian: 19h00, Thứ 7, ngày 08/5/2021.  

- Địa điểm: Sân vận động Lạc An - Ninh Thọ. 

IV. Đối tượng tham gia, số lượng tiết mục. 

- Đối tượng tham gia: Đoàn viên thanh niên; hội viên các đoàn thể; cán bộ, 

viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân có tâm huyết với phong trào văn nghệ 

của địa phương; 

- Số lượng tiết mục: Mỗi đơn vị đăng ký các tiết mục gồm các thể loại khác 

nhau: đơn ca, tốp ca, múa, kịch,… Khuyến khích các tiết mục có dàn dựng tập thể.  

Trong đó: 17 tiết mục:  

+ Đoàn Thanh niên 02 tiết mục; 

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ 01 tiết mục;  

+ Hội Cựu chiến binh 01 tiết mục; 

+ Hội Nông dân 01 tiết mục; 

+ 8 thôn: 8 tiết mục  

+ Trường THCS Nguyễn Tri Phương 02 tiết mục;  

+ Trường Tiểu học Ninh Thọ 01 tiết mục; 

+ Trường Mầm non Ninh Thọ 01 tiết mục; 

V. Công tác tổ chức thực hiện. 

1/  Đối với VHTT xã.   

- Tham mưu Chủ tịch UBND lập kế hoạch tổ chức và thành lập BTC. 

- Lập tờ trình xin Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã hỗ trợ 

sân khấu, âm thanh, ánh sáng. 

- Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức trang trí (cắm cờ, treo băng rôn, maket). 

- Xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí. 

- Hướng dẫn các đơn vị tham gia theo đúng chủ đề, kịch bản. Sắp sếp thời 

gian tổng duyệt chương trình. 

2/  Đối với Văn phòng UBND xã. 

- Phối hợp VHTT xã làm giấy mời lãnh đạo thị xã và địa phương. 

- Chuẩn bị hoa để tặng các đơn vị tham gia biểu diễn. 

- Liên hệ đảm bảo nguồn điện cho đêm diễn. 

- Bố trí phòng để hỗ trợ cho các đơn vị về thi diễn, trang điểm và thay đổi 
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trang phục kỳ thi diễn. 

- Tham mưu sắp xếp bàn và ghế đại biểu, đèn chiếu sáng cho BGK làm việc 

cùng những vật dụng khác mà BTC có yêu cầu phục vụ cho đêm văn nghệ. 

3/ Kế toán – Tài chính xã: 

Đảm bảo đáp ứng kịp thời kinh phí tổ chức đêm văn nghệ theo kế hoạch 

được duyệt; 

4/ Đối với lực lượng Công an xã và BCH Quân sự xã 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức trực bảo vệ chu đáo trong thời gian Hội diễn. 

+ Bảo vệ nghiêm túc khu vực bàn BGK, BTC, bàn đại biểu, khu vực có hệ 

thống ánh sáng và âm thanh. 

+ Giữ trật tự ổn định ở 02 bên cánh gà sân khấu đảm bảo lối lên thi diễn và 

xuống để khỏi trở ngại công việc chung cho các đơn vị tham gia thi diễn. 

- Xử lý triệt để các đối tượng gây rối, ngăn chặn kịp thời những hình thức 

tặng hoa, lá cây …v.v… trên sân khấu nhằm đảm bảo nét văn hóa trong thi diễn. 

- Phát hiện và xử lý các trường hợp đốt pháo nổ và các chất gây nổ. 

5/ Đối với Đoàn thanh niên xã. 

- Có trách nhiệm điều động nhân lực phối hợp cùng Văn phòng UBND xếp 

bàn ghế đại biểu, BTC, BGK, công tác nước uống cho đại biểu và thu dọn về vị 

trí cũ sau khi kết thúc. (Bao gồm bàn, ghế các dụng cụ hỗ trợ đêm biểu diễn và 

dọn vệ sinh khu vực sân Trung tâm). 

- Hỗ trợ 03 đoàn viên nữ (trang phục đoàn thanh niên) phối hợp cùng BTC 

trong công tác khai mạc và kết thúc. 

- Lập kế hoạch tập luyện và tham gia biểu diễn 01 tiết mục. 

6/ Đối với Trạm y tế. 

 Xây dựng kế hoạch tổ chức trực 100% trong thời gian đêm thi diễn ra nhằm 

đáp ứng và phục vụ kịp thời những vấn đề về sơ cấp cứu cho diễn viên của các đội về 

tham gia khi xảy ra các trường hợp về sức khoẻ và tai nạn trong khi biểu diễn. 

7/ Đối với các đoàn thể:  

Lập kế hoạch tập luyện và tham gia biểu diễn theo đúng số lượng tiết mục 

đã phân công. 

8/ Đối với các đơn vị trường học: 

Lập kế hoạch tập luyện và tham gia biểu diễn theo đúng số lượng tiết mục 

đã phân công. 

9/ Đài truyền thanh xã. 

- Viết thông báo và phát trên đài truyền thanh xã về thời gian, địa điểm tổ 

chức Đêm văn nghệ. 

- Đồng thời tuyên truyền kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890-19/5/2021) và các sự kiện của cuộc bầu cử các cấp sắp tới. 



4 
 

 
 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đêm văn nghệ của UBND xã Ninh Thọ đề 

nghị các ngành, đoàn thể, các đơn vị trường học liên quan được phân công nhiệm 

vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch phối kết hợp cùng nhau làm tốt công tác của 

mình theo tinh thần kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện hiện vụ có 

vướng mắc tham mưu kịp thời với BTC xã để có hướng chỉ đạo giải quyết ./. 

 
Nơi nhận:      
- Phòng VHTT (Báo cáo); 

- Trung tâm VHTTTT (Báo cáo); 

- Đ/ủy, HĐND (báo cáo);   

- Chủ tịch & PCT UBND (chỉ đạo); 

- Các ngành, đoàn thể liên quan (t/h); 

- Các trường học; (t/h) 

- Lưu: VP, VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Đỗ Công Tân 
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