
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ KON TUM 

Số:            /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Kon Tum, ngày        tháng      năm 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình nghệ thuật, Lễ hội pháo hoa  

đón giao thừa chào năm mới Quý Mão 2023 

 

Triển khai Kế hoạch số 275/KH-UBND, ngày 02/12/2022 của UBND 

thành phố Kon Tum về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập 

tỉnh Kon Tum (09/02/1930-09/02/2023) và xúc tiến đầu tư du lịch thành phố 

Kon Tum;  

Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), mừng Xuân Quý 

Mão 2023 và kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 

09/02/2023), trên cơ sở nội dung tham mưu của Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

- Du lịch và Truyền thông thành phố1, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật, Lễ hội pháo hoa đón giao thừa chào 

năm mới Quý Mão 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023. 

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, bồi dưỡng và phát 

huy tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, truyền thống đoàn kết của Đảng bộ và 

nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum qua 110 năm xây dựng và phát triển. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, động viên các tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động văn hóa văn nghệ, nâng cao 

đời sống tinh thần, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, 

quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 

năm 2023. 

- Thông qua việc tổ chức hoạt động để tạo không khí vui tươi, phấn khởi 

và ý nghĩa trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng thời đây cũng là hình thức 

quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất nước và con người Kon Tum đến với du 

khách trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức Chương trình nghệ thuật, Lễ hội pháo hoa đón giao thừa 

chào năm mới Quý Mão phải đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, an toàn, hiệu quả, 

mang bản sắc văn hóa dân tộc. 

                                                           
1 Văn bản số 493/VHTTDLTT, ngày 08/12/2022. 
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- Thực hiện theo đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh về việc tổ chức đón Tết Quý Mão 2023. 

- Các cơ quan đơn vị được phân công chủ trì và phối hợp thực hiện phải 

bố trí lực lượng, đảm bảo các điều kiện, liên kết chặt chẽ, có trách nhiệm hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch. 

II. NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ, QUI MÔ, THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Chủ đề: “Chào Quê hương Kon Tum - 110 mùa xuân”. 

2. Nội dung: Xây dựng Chương trình nghệ thuật, Lễ hội pháo hoa đón 

giao thừa chào năm mới Quý Mão 2023, gồm 03 phần: 

2.1. Phần mở đầu: Chương trình nghệ thuật chào mừng 

2.2. Phần Lễ: 

- Ổn định tổ chức; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu chúc mừng năm mới của Chủ tịch UBND thành phố; 

- Đánh cồng khai Xuân. 

2.3. Phần Hội:  

- Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào năm mới Quý Mão 2023. 

(Có Kịch bản thiết kế riêng) 

- Bắn pháo hoa chào năm mới 2023: Thời lượng thực hiện 15 phút.  

3. Qui mô, số lượng, thành phần tham gia: 

3.1. Qui mô: Cấp thành phố. 

3.2. Số lượng tham gia tại Lễ hội: khoảng 5.000 - 6.000 người, trong đó: 

- Đại biểu mời: khoảng 100 - 150 người. 

- Lực lượng tham gia phục vụ biểu diễn: 120 - 150 người. 

- Lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tư, an toàn giao thông, y 

tế: 20 đến 30 người. 

- Lực lượng cán bộ, quần chúng nhân dân tham dự: 4.700 đến 5.700 

người. 

3.3. Dự kiến Đại biểu mời: 

- Cấp tỉnh:  

+ Thường trực Tỉnh ủy;  

+ Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

+ Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;  

+ Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;  
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+ Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVM tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo các Cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; 

+ Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.  

- Cấp thành phố: 

+ Thường trực Thành ủy; 

+ Ban Thường vụ Thành uỷ;  

+ Đại diện Thường trực HĐND thành phố;  

+ Lãnh đạo UBND thành phố; 

+ Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố; 

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; các cơ quan 

ngành dọc của tỉnh trên địa bàn (Toà án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát 

nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án thành phố, Chi cục Thuế thành phố, 

Chi cục Thống kê, Bảo hiểm Xã hội tỉnh phụ trách địa bàn thành phố); 

+ Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận xã, 

phường. 

- Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 (nếu có). 

- Đại diện các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương đóng chân 

trên địa bàn; Đài PT-TH tỉnh. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian: Từ 22h00 ngày 21 tháng 01 năm 2023 đến 00h15, ngày 22 

tháng 01 năm 2023 (tối ngày 30/12 năm Nhâm Dần). 

 2. Địa điểm: Tại Quảng trường 16/3, phường Quang Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

IV. KINH PHÍ: Ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa- Thể thao- Du lịch và Truyền thông thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kịch bản 

tổng thể chương trình, kịch bản chi tiết chương trình nghệ thuật, dự trù kinh phí, 

maket trang trí, giấy mời, danh sách đại biểu tham dự Lễ hội pháo hoa đón giao 

thừa chào năm mới Quý Mão 2023. 

- Tham mưu UBND thành phố các văn bản có liên quan, đảm bảo công tác 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh đóng chân trên địa bàn để tổ 

chức thực hiện hoạt động đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.  

- Chủ động, tăng cường các hoạt động xã hội hóa để nâng cao chất lượng 

công tác tuyên truyền; nội dung, hình thức và quy mô của chương trình nghệ thuật. 
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- Kịp thời thông tin về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Chương trình 

nghệ thuật, Lễ hội pháo hoa đón giao thừa chào năm mới Quý Mão 2023, các 

hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2023 trên hệ thống truyền thông của thành phố 

để nhân dân biết, tham dự. 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND-UBND thành phố tham mưu và gửi 

giấy mời đến đại biểu; lên sơ đồ vị trí, bảng tên đại biểu tham dự; đón tiếp đại biểu; 

chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo UBND thành phố...  

- Ghi hình, đưa tin kịp thời về hoạt động Chương trình nghệ thuật, Lễ hội 

pháo hoa đón giao thừa chào năm mới Quý Mão 2023. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

 Chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn về nội dung, hình thức hoạt động Lễ 

hội theo chức năng, đảm bảo đúng quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

phối hợp trong việc lên danh sách đại biểu mời.  

3. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố  

- Tổ chức lực lượng phối hợp với Công an thành phố bảo đảm công tác an 

ninh, trật tự trong suốt quá trình tổ chức hoạt động. 

- Chịu trách nhiệm nội dung Chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa chào 

năm mới 2023 đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn, đúng thời lượng Kế hoạch đề ra.  

4. Công an thành phố  

- Chủ trì, xây dựng Kế hoạch, tổ chức lực lượng, phối hợp với Ban Chỉ huy 

Quân sự thành phố, Trung tâm VH-TT-DL&TT thành phố, UBND phường Quang 

Trung, phường Duy Tân, chủ động phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh 

Kon Tum đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa 

cháy trong suốt quá trình tổ chức Chương trình nghệ thuật, Lễ hội pháo hoa đón 

giao thừa chào năm mới Quý Mão 2023. 

- Phối hợp với UBND phường Quang Trung đảm bảo công tác hướng dẫn 

đậu đỗ xe của đại biểu và phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại 

khu vực tổ chức hoạt động. 

5. Đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum  

- Đảm bảo công tác trang trí cảnh quan, vệ sinh môi trường, điện trang trí, 

điện chiếu sáng tại Quảng trường 16/3 theo hạng mục phụ trách. 

- Phối hợp, hỗ trợ Trung tâm VH-TT-DL&TT thành phố đối với các nội 

dung, lĩnh vực liên quan trong việc đảm bảo các hoạt động trang trí hoa, cây cảnh 

khu vực sân khấu và tổng thể không gian tổ chức hoạt động tại Quảng trường 16/3.  

 6. Văn phòng HĐND - UBND thành phố  

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT-DL&TT thành phố xây dựng sơ đồ, vị trí 

ngồi, bảng tên đại biểu tham dự Lễ hội. Phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức, 

các ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố để tổ chức và điều hành các hoạt động 
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đảm bảo an toàn, hiệu quả, đạt yêu cầu Kế hoạch đề ra.  

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT-DL&TT thành phố tham mưu UBND 

thành phố các văn bản có liên quan đến hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách; chuẩn 

bị bài phát biểu cho Lãnh đạo UBND thành phố tại Chương trình nghệ thuật, Lễ 

hội pháo hoa đón giao thừa chào năm mới Quý Mão 2023. 

 7. Phòng Nội vụ thành phố  

- Theo dõi, kiểm soát, tổng hợp thành phần tham dự của các cơ quan, đơn vị 

thuộc thành phố theo danh sách đại biểu mời của thành phố. 

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT-DL&TT thành phố tham mưu Chủ tịch 

UBND thành phố khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc; phê bình kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm 

vụ được phân công trong các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. 

 8. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

 Tham mưu, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện, sử dụng nguồn kinh 

phí theo đúng hướng dẫn, quy định tài chính hiện hành.  

9. Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố  

Bố trí lực lượng giáo viên tham gia phục vụ chương trình đảm bảo số lượng, 

thành phần khi được trưng tập. 

10. Phòng Quản lý đô thị thành phố  

- Phối hợp với Công an thành phố, UBND phường Quang Trung, phường 

Duy Tân lên phương án, sơ đồ bố trí xe của đại biểu và nhân dân đến tham dự 

Chương trình. 

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra đảm bảo trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, 

cảnh quan môi trường trước, trong và sau khi tổ chức hoạt động. 

11. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố  

- Phòng Y tế thành phố xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo công tác 

phòng chống dịch bệnh theo quy định. 

- Trung tâm Y tế thành phố bố trí lực lượng nhân viên y tế trực, hướng dẫn 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời sơ cấp cứu, chăm sóc y 

tế tại địa điểm tổ chức hoạt động; bảo đảm vật chất, cơ số thuốc và trang thiết bị y 

tế, xe cơ động sẵn sàng sơ, cấp cứu vận chuyển khi có tình huống xảy ra. 

12. UBND các xã, phường  

- Cử cán bộ, đại biểu tham dự Chương trình theo đúng thành phần triệu tập. 

- Thông báo cho cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang 

trên địa bàn biết, tham dự. 

* UBND phường Quang Trung, UBND phường Duy Tân  

- Bố trí lực lượng phối hợp với Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự 
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thành phố đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức Chương trình nghệ thuật, 

Lễ hội pháo hoa đón giao thừa chào năm mới Quý Mão 2023. 

- Bố trí lực lượng phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố xây dựng sơ 

đồ vị trí đỗ xe của Đại biểu, cán bộ, nhân dân về tham dự Chương trình. 

12. Đề nghị Điện lực thành phố Kon Tum: 

Phối hợp với Ban Tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan, đảm bảo 

nguồn điện và máy phát điện dự phòng phục vụ xuyên suốt hoạt động Chương 

trình nghệ thuật, Lễ hội pháo hoa đón giao thừa chào năm mới xuân Quý Mão 

2023 tại Quảng trường 16/3./.  

Nơi nhận:  
- VP. UBND tỉnh; 

- Sở VH-TT-DL tỉnh;  

- Thường trực Thành ủy; 

- Đ/c Chủ tịch, Đ/c Định- PCT UBND TP; 

- Ban TT.UBNMTTQVN, các Đoàn thể TP; 

- Các phòng, ban thành phố; 

- Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum; 

- Điện lực thành phố;   

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, UB(VHXH). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Định 
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