
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN TỔ CHỨC CÁC NGÀY LỄ LỚN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /KH-BTC Ninh Thuận, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền cổ động trực quan 

mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 5415/KH-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân và đón Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023; 

Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động 

văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh các phong trào 

thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, 

an toàn xã hội năm 2023.  

- Hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2023).  

- Thông qua tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa 

nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp vào thời khắc giao thừa và những ngày đầu năm mới 

trong nhân dân chào Xuân Quý Mão năm 2023. 

2. Yêu cầu: 

- Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm mới, Vườn hoa Xuân, 

thi và trưng bày cây cảnh, bắn pháo hoa phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng nội 

dung, giá trị nghệ thuật; thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng 

điểm; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an 

ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, tránh ùn tắt giao thông, tổ chức tốt việc đón 

tiếp đại biểu và Nhân dân tham dự. 

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, địa phương liên quan 

đến việc triển khai tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm 

mới, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và du khách tham quan Vườn hoa Xuân 

và các hoạt động khác theo Kế hoạch.  

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CÁC HOẠT 

ĐỘNG 

1. Vườn hoa Xuân Quý Mão năm 2023: 

a) Nội dung: Thiết kế, thi công và tổ chức hoạt động Vườn hoa Xuân với 

chủ đề “Ninh Thuận - Di sản - Hội nhập - Sáng tạo - Phát triển”. 



2 

 

  

b) Thời gian: Từ ngày 19/01/2023 đến hết ngày 25/01/2023 (từ ngày 28 

tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày Mùng 4 Tết Quý Mão).  

Khai mạc Vườn hoa Xuân vào lúc 18 giờ 00 ngày 19/01/2023. 

c) Địa điểm: Quần thể khu vực Bảo tàng tỉnh. 

d) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với 

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và đơn vị liên quan thực hiện. 

2. Thi và trưng bày cây cảnh: 

a) Thi cây cảnh: 

- Nội dung: Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tổ chức thi cây cảnh, 

sinh vật cảnh của các hội viên Hội Sinh vật cảnh trên địa bàn tỉnh. 

- Địa điểm tổ chức: Khu vực Bảo tàng tỉnh. 

b) Trưng bày cây cảnh: 

- Thời gian trưng bày: Sau khi kết thúc phần Thi, cây cảnh dự thi sẽ được 

đưa vào trưng bày phục vụ Tết từ ngày 19/01/2023 đến hết ngày 25/01/2023 (từ 

ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày Mùng 4 Tết Quý Mão). 

- Địa điểm tổ chức: Khu vực Bảo tàng tỉnh.  

- Đơn vị thực hiện: Hội Sinh vật cảnh tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan thực hiện. 

3. Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào Xuân Quý Mão năm 2023:  

a) Thời gian biểu diễn: từ 20g00 đến 23g55 ngày 21/01/2023 (Giao thừa Tết 

Quý Mão 2023).  

- Thời gian tổng duyệt chương trình vào lúc 19g00 ngày 20/01/2023 (tối 29 

tháng Chạp năm Nhâm Dần). 

b) Nội dung:  

- 20g00 - 21g00: Chiếu phim, phóng sự và các hình ảnh đẹp về quê hương, 

con người Ninh Thuận. 

- 21g00 - 23g00: Chương trình nghệ thuật tổng hợp. 

- 23g00 - 23g55: Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023. 

c) Địa điểm tổ chức: Sân khấu Quảng trường 16/4. 

d) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện 

chương trình nghệ thuật. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì thực hiện 

truyền hình trực tiếp chương trình trên Kênh NTV. 

4. Bắn pháo hoa nghệ thuật chào xuân Quý Mão năm 2023: 

a) Thời gian tổ chức: từ 00g00 đến 00g15 ngày 22/01/2023 (Nhằm ngày 

Mồng Một Tết Quý Mão). 

b) Địa điểm tổ chức: Không gian Quảng trường 16 tháng 4. 
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c) Đơn vị thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan liên 

quan thực hiện. 

- Truyền hình trực tiếp trên Kênh NTV (Có kịch bản riêng). 

5. Trưng bày, triển lãm; tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí 

đường phố mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão năm 2023: 

a) Nội dung:  Trưng bày các hiện vật, hình ảnh, thành tựu nổi bật kỷ niệm 93 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), hình 

ảnh về Đảng, Bác Hồ và một số tiểu cảnh chủ đề về vui Xuân, đón Tết trên địa bàn 

tỉnh. Tuyên truyền, cổ động trực quan trên pano, hộp đèn, khẩu hiệu, cờ, hoa với 

chủ đề mừng Đảng - mừng Xuân.  

b) Thời gian tổ chức: Trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023 (bắt đầu 

từ ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 4 Tết Quý Mão). 

c) Địa điểm tổ chức: Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm Nghiên cứu 

văn hóa Chăm, Quảng trường 16/4, các tuyến đường chính, trung tâm các huyện, 

thành phố trong tỉnh.  

d) Đơn vị thực hiện:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

6. Chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm (đêm mùng 1 và đêm 

Mùng 2 Tết Quý Mão) 

a) Thời gian: Bắt đầu từ 19g30 đến 21g00 hàng đêm từ tối ngày 22/01/2023 

đến tối ngày 23/01/2023 (tối Mùng 1 và tối Mùng 2 Tết Quý Mão). Chương trình 

tối ngày 23/01/2023 (Mùng 2 Tết) kết hợp nội dung tổng kết, trao giải Liên hoan 

“Tiếng hát mùa Xuân” tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV - năm 2023. 

b) Địa điểm tổ chức: Tại sân khấu Quảng trường 16 tháng 4.  

c) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

7. Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, các giải thể 

thao phục vụ Nhân dân các địa phương trong tỉnh. 

a) Thời gian tổ chức: Trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023. 

b) Địa điểm tổ chức: tại các địa phương trong tỉnh. 

c) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố tổ chức.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí tài trợ, vận động xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện tại Kế 

hoạch có trách nhiệm cân đối trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước đã 

được giao để thực hiện.  
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- Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ (trường hợp nguồn kinh phí vận động 

xã hội hóa không đảm bảo) và có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Về tổ chức hoạt động Vườn hoa Xuân: 

- Thiết kế, thi công Vườn hoa Xuân Quý Mão năm 2023 đảm bảo nội dung, 

chủ đề; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi tổ chức thực hiện theo quy định. 

- Thực hiện Lễ khai mạc Vườn hoa Xuân. 

- Phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tổ chức thi và trưng bày cây cảnh. Tổng 

hợp, tham mưu kinh phí tổ chức và cơ cấu giải thưởng cho cuộc thi. 

b) Về hoạt động biểu diễn nghệ thuật: 

- Chủ trì tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng - mừng 

Xuân và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo kế hoạch. 

- Phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tổ chức tốt các 

hoạt động theo kế hoạch. 

c) Công tác chung triển khai trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023: 

- Hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan mừng Đảng - mừng 

Xuân Quý Mão 2023 trên các trục đường chính, khu vực công cộng trên địa bàn 

các huyện, thành phố. 

- Chỉ đạo toàn ngành xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao, vui chơi giải trí, trưng bày triển lãm… phục vụ Nhân dân trong dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; trong đó ưu tiên cho đồng bào vùng sâu, 

vùng xa, vùng miền Núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá xếp loại công tác tuyên truyền, trang trí 

Tết tại các huyện, thành phố; đề xuất khen thưởng theo quy định. 

- Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch này gửi về Sở Tài chính 

chậm nhất ngày 27/12/2022, trước thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ 

thuật chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, để có cơ sở tham mưu trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện theo quy định. 

2. Sở Tài chính: 

Tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện; 

tham mưu phân bổ nguồn kinh phí xã hội hóa cho các đơn vị để triển khai các hoạt 

động văn hóa - nghệ thuật, tuyên truyền cổ động trực quan mừng Đảng - mừng 

Xuân và đón Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 theo quy định. 

3. Sở Y tế: 

Có kế hoạch bố trí lực lượng trực sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố cấp 

cứu tại các sự kiện hoạt động theo kế hoạch. Đồng thời tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết.  
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4. Sở Nội vụ: 

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và ban hành Hướng 

dẫn khen thưởng công tác trang trí, tuyên truyền Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023 làm cơ sở cho công tác khen thưởng. 

- Cử thành viên tham gia Tổ chấm điểm trang trí, tuyên truyền hoạt động Tết 

do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập thực hiện chấm điểm tại các địa 

phương trong tỉnh. 

- Tổng hợp hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định. 

5. Sở Xây dựng: 

- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán thực hiện Vườn 

hoa Xuân Quý Mão năm 2023 theo quy định. 

6. Sở Giao thông vận tải:  

- Phối hợp Công an tỉnh tham mưu thực hiện việc cấm phương tiện giao 

thông trên các tuyến đường phục vụ Lễ Khai mạc Vườn hoa Xuân; biểu diễn nghệ 

thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Quý Mão năm 2023. 

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản 

chương trình truyền hình trực tiếp trên Kênh NTV, bố trí MC thực hiện Lễ Khai 

mạc Vườn hoa Xuân và chương trình biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa đêm giao 

thừa Tết Quý Mão năm 2023.  

- Xây dựng chương trình, phóng sự truyền hình phục vụ Nhân dân, du khách 

trước, trong và sau Tết. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp tư liệu 

hình ảnh, video clip về du lịch, danh lam thắng cảnh, thành tựu kinh tế - xã hội của 

tỉnh để phục vụ trình chiếu tuyên truyền, quảng bá trên màn hình Led tại Vườn hoa 

Xuân năm 2023.  

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:  

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch bắn pháo hoa Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Triển khai công tác bắn pháo hoa đảm bảo an 

toàn, hiệu quả. 

9. Công an tỉnh: 

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố đảm bảo công tác an ninh trật tự, tổ 

chức tuần tra kiểm soát tại địa phương.  

- Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra kiểm soát, hỗ trợ Ban Tổ 

chức bảo đảm tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động biểu diễn nghệ thuật; Vườn 

hoa Xuân và sinh vật cảnh tham gia thi và trưng bày theo kế hoạch. 

- Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình tổ chức các hoạt 

động theo kế hoạch này; cao điểm từ ngày 17/01/2023 đến hết ngày 25/01/2023 (từ 

ngày 26 tháng Chạp Âm lịch đến hết ngày Mồng 4 Tết Quý Mão). 
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10. Điện lực Ninh Thuận:  

- Bảo đảm cung ứng điện ổn định, an toàn trong thời gian diễn ra các hoạt 

động theo Kế hoạch này.  

11. Sở Thông tin và Truyền thông:  

- Chỉ đạo các doanh nghiệp hỗ trợ đường truyền cáp quang phục vụ các 

chương trình truyền hình trực tiếp. 

12. Hội Sinh Vật cảnh tỉnh: 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thi và trưng bày cây cảnh; thành lập 

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo chấm thi đảm bảo công bằng, hiệu quả. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu kinh phí và cơ 

cấu giải thưởng, thù lao Ban Giám khảo; chi phí hỗ trợ cho nghệ nhân vận chuyển 

cây cảnh đến dự thi và trưng bày. 

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan trên pano, hộp đèn, khẩu hiệu, 

cờ, hoa, đèn Led… với chủ đề mừng Đảng - mừng tại các tuyến đường chính, khu 

vực công cộng, khu vực trung tâm và các vòng xuyến giao thông tại các huyện, 

thành phố.  

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật, chiếu phim, thể dục thể thao phục vụ Nhân dân các địa phương 

trong tỉnh. 

- Riêng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Ngoài thực hiện các nhiệm vụ 

nêu trên, có kế hoạch phối hợp đảm bảo cung ứng điện, an ninh trật tự, trông giữ 

xe cho đại biểu, Nhân dân và du khách tham dự Lễ Khai mạc Vườn hoa Xuân Tết 

Quý Mão 2023 và các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ Tết Quý Mão năm 

2023 theo Kế hoạch. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác vệ sinh môi 

trường khu vực Quảng trường 16/4 trong thời gian tổ chức các hoạt động Vườn 

hoa Xuân và biểu diễn nghệ thuật đảm bảo văn minh, sạch đẹp.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng 

- mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đề nghị các cơ quan, 

đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực 

hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước 

ngày 24/01/2023 (mùng 3 Tết Quý Mão) để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận:   
- Như Mục IV; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);              

- CT và các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban; 

- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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