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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên Đông, ngày 07 tháng 11 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội xuân Qúy Mão năm 2023 

 

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Điện Biên về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, gắn 

với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên về phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc 

tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Hướng dẫn tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18 tháng 10 năm 

2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-

CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trong hoạt động văn hóa, 

thể thao và du lịch; Công văn số 3894/UBND-KGVX ngày 22 tháng 11 năm 2021 

của UBND tỉnh Điện Biên về việc áp dụng thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP 

trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 15/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện Điện Biên Đông về phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống trên địa 

bàn huyện Điện Biên Đông, giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 16-KH/HU ngày 26/7/2021 của Huyện ủy Điện Biên 

Đông về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng 2030; 

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/02/2020 của UBND huyện Điện Biên Đông 

về việc tiếp tục bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số 

huyện Điện Biên Đông giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Thông 

báo số 79-TB/VPHU ngày 31/10/2022 của Thường trực Huyện ủy về việc cho chủ 

trương tổ chức Hội xuân Quý mão năm 2023; 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Hội xuân Qúy Mão năm 

2023 với các nội như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích. 

- Tổ chức Hội xuân Quý Mão năm 2023 lần thứ VII (sau đây gọi tắt là Hội 

xuân) là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 

(07/5/1954-07/5/2023); 114 năm Ngày thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909-

28/6/2023); 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949-
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10/10/2023); đồng thời nhằm tiếp tục “xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Điện Biên Đông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

- Thông qua Hội xuân, Ngày hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại”; qua đó bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc 

huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.    

- Tiếp tục quảng bá hình ảnh nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Điện Biên 

Đông đến đông đảo nhân dân trong tỉnh và toàn quốc, thúc đẩy du lịch phát triển, 

góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan 

trọng, đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế khác theo tinh thần của Nghị quyết số 

14-NQ/HU ngày 15/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông 

về phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn, phát 

huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, 

giai đoạn 2021-2025. 

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; 

đồng thời cổ vũ động viên các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện 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 năm 2023, giữ vững 

ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

- Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần giữ vững ổn định 

chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Điện Biên Đông nói riêng và tỉnh 

Điện Biên nói chung. 

- Đưa Hội xuân Điện Biên Đông trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút khách 

du lịch, quảng bá những nét đặc trưng của mảnh đất và con người Điện Biên Đông 

đến bạn bè du khách. 

- Tạo sân vui chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

2. Yêu cầu. 

- Các hoạt động Hội xuân phải đảm bảo có nội dung phong phú, đa dạng, đậm 

nét bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Điện Biên nói riêng và tỉnh 

Điện Biên nói chung. 

- Các hoạt động trong khuôn khổ Hội xuân được tổ chức trang trọng, tiết kiệm 

và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

- Đảm bảo tính sáng tạo về nội dung, hình thức, phát huy nội lực và huy động 

có hiệu quả các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động; tạo điều kiện và 

khuyến khích sự tham gia của cộng đồng các dân tộc. 

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Quy mô: Cấp huyện.  

2. Thời gian tổ chức: 
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- Các hoạt động trong khuôn khổ Hội xuân được tổ chức trong 03 ngày, từ 

ngày 23/01 đến hết ngày 25/01/2023 (tức ngày 02 đến hết ngày 04 âm lịch Tết Quý 

Mão). 

- Lễ Khai mạc 19h30 phút, ngày 23/01/2023 (tức ngày 02 âm lịch Tết Quý 

Mão), Khai mạc cùng Hội thi trang phục dân tộc. 

3. Địa điểm: 

- Tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện. 

- Các hoạt động được tổ chức tại các địa điểm: Sân Trung tâm Hội nghị - Văn 

hóa huyện, Sân vận động huyện. 

4. Thành phần tham dự: 

Đại biểu mời: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo 

UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh; Lãnh đạo các huyện, thị, thành phố; 

Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Đại 

diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị 

trấn; Đại biểu các Nhà tài trợ cho Hội xuân; Đại biểu cơ quan thông tấn, báo chí 

của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và địa phương (mời dự theo cả chuỗi hoạt 

động Hội xuân từ ngày 23/01 đến hết ngày 25/01/2023). 

III. NỘI DUNG  CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động tổ chức Hội thi: 

1.1. Tổ chức Hội đấu bò truyền thống  lần thứ VII:  

- Thời gian: 01 ngày, ngày 23 /01/2023 (tức ngày 02 Tết Quý Mão). 

- Địa điểm: Sân Vận động huyện. 

- Hình thức: Thi đấu theo Điều lệ của Ban tổ chức. 

- Điều kiện tham gia và cơ cấu giải thưởng: Căn cứ vào số lượng bò đăng ký 

và sự thống nhất của các chủ bò, Ban tổ chức ban hành Điều lệ thi đấu cụ thể. 

- Đối tượng tham gia: Các hộ gia đình nuôi bò đủ điều kiện trên địa bàn huyện 

(đăng ký tại UBND các xã, thị trấn theo hộ khẩu thường tại địa phương); Đối 

tượng có bò đủ điều kiện tham gia có hộ khẩu thường trú ngoài huyện (đăng ký 

trực tiếp với BTC).  

- Điều kiện mở hội: Có ít nhất 10 con bò tham gia trở lên. Mỗi xã không quá 

05 con bò tham gia thi đấu, trường hợp xã không đủ 05 con thì thông báo BTC để 

bổ sung thêm cho xã khác có nhu cầu đăng ký. 

- Thời gian đăng ký: Trước ngày 10/12/2022 (họp các chủ bò ngày 

27/12/2022 để thống nhất đưa ra Điều lệ giải). 

1.2. Thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc lần thứ VII:  

- Thời gian: Khai mạc 19h 30 phút, ngày 23/01/2023 (tức tối ngày 02 Tết Quý 

Mão), Khai mạc chung cho Hội xuân. 

- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện. 
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- Hình thức: Thi. 

- Đối tượng, điều kiện tham gia và cơ cấu giải thưởng: Có thể lệ do BTC ban 

hành. Trường hợp thí sinh có hộ khẩu thường trú ngoài huyện, đăng ký trực tiếp 

với BTC (qua Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình), mỗi xã, thị trấn 

có ít nhất 01 thí sinh tham gia dự thi. 

- Nội dung: Có 02 phần thi. 

+ Thi trình diễn trang phục dân tộc của thí sinh đăng ký dự thi (các thí sinh 

phải có lời bình về trang phục và phân công người đọc khi trình diễn). 

+ Thi năng khiếu (Riêng phần thi năng khiếu thí sinh được phép kết hợp bạn 

diễn, phụ họa…). 

- BTC tiến hành xét vòng sơ khảo (thông qua xét duyệt hồ sơ) lúc 7h30 ngày 

05/01/2023 tại Hội trường tầng II - Phòng Văn hóa và Thông tin để lựa chọn 15 thí 

sinh tham gia thi (Các thí sinh đăng ký tham gia dự thi nộp hồ sơ về Trung tâm 

Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình trước ngày 05/01/2023). 

1.3. Hội thi biểu diễn Khèn Mông lần thứ I. 

- Thời gian: Khai mạc 19h giờ 30 phút ngày 24/01/2023 (tức tối ngày 03 Tết 

Quý Mão). 

- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời Trung tâm Hội nghị -Văn hóa huyện. 

- Hình thức: Thi. 

- Nội dung: Thổi, biểu diễn Khèn của dân tộc Mông với nội dung ca ngợi 

Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Việt Nam; ca ngợi tình đoàn kết 

các dân tộc… 

- Điều kiện tham gia và cơ cấu giải thưởng: Mỗi xã, thị trấn có ít nhất 01 tiết 

mục tham gia biểu diễn (đơn hoặc đội), căn cứ tình hình thực tế các đơn vị có thể 

bổ sung thêm số lượng đăng ký. Ban Tổ chức sẽ ban hành thể lệ cụ thể sau. 

1.4. Tổ chức Hội thi gói bánh chưng, giã bánh dày lần thứ VII: 

- Thời gian: Khai mạc từ 8 giờ 00 phút ngày 25/01/2023 (tức sáng ngày 04 

Tết Quý Mão). 

- Địa điểm: Sân ngoài trời Trung tâm Hội nghị Văn hóa huyện. 

- Hình thức: Thi. 

- Điều kiện, nội dung Hội thi: Có Điều lệ do BTC ban hành. 

- Đối tượng: 

+ Gói bánh chưng gồm các đơn vị: Mường Luân, Luân Giói, Chiềng Sơ, Thị 

Trấn, Na Son. 

+ Giã và gói bánh dày gồm các đơn vị: Keo Lôm, Nong U, Pu Nhi, Xa Dung, 

Phì Nhừ, Háng Lìa, Tìa Dình, Pú Hồng, Phình Giàng. 

+ Các xã có thể đăng ký thêm đội thi ở nội dung không được phân công như 
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trên vào danh sách thi (ví dụ: Na Son có thể đăng ký 01 đội gói bánh chưng, 01 đội 

giã bánh dày). 

2. Hoạt động không gian trưng bày: 

2.1. Không gian trưng bày nét văn hóa các dân tộc. 

- Không gian văn hóa của 6 dân tộc trên địa bàn huyện (mỗi dân tộc một gian 

trưng bày): Mông, Thái, Lào, Khơ Mú, Xinh Mun, Kinh, cụ thể: 

+ Xã Mường Luân trưng bày, trang trí nét văn hóa dân tộc Lào. 

+ Xã Chiềng Sơ trưng bày, trang trí nét văn hóa dân tộc Xinh Mun. 

+ Xã Háng Lìa trưng bày, trang trí nét văn hóa dân tộc Mông.  

+ Xã Keo Lôm trưng bày, trang trí nét văn hóa dân tộc Khơ Mú. 

+ Xã Luân Giói trưng bày, trang trí nét văn hóa dân tộc Thái. 

+ Thị Trấn trưng bày, trang trí nét văn hóa dân tộc Kinh. 

Đối với các xã còn lại sẽ được luân phiên trưng bày vào các Hội xuân năm 

tiếp theo. 

- BTC bố trí không gian trưng bày cho các đơn vị, mỗi đơn vị một ô có diện 

tích bằng nhau. Mỗi xã, thị trấn được giao nhiệm vụ trưng bày các sản phẩm, văn 

hóa đặc trưng dân tộc, đặc sản địa phương (các sản phẩm về văn hóa, trang phục, 

công cụ, dụng cụ, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm sản xuất kinh doanh, sản phẩm 

của các HTX OCOP…). Ngoài trưng bày, bố trí theo quy định của BTC thì các xã 

có thể trưng bày, bán các sản phẩm địa phương mình cho du khách (nếu có). Mỗi 

đơn vị được phân công trưng bày không gian văn hóa các dân tộc phải bố trí người 

thuyết minh, giới thiệu nét đặc sắc văn hóa, sản phẩm đơn vị mình. 

- Thời gian: 7h30 phút ngày 23/01/2023 (tức sáng ngày 02 Tết Quý Mão) đến 

khi kết thúc Hội xuân. 

 2.2. Không gian Chụp ảnh lưu niệm của du khách: 

- Thời gian: 7h30 phút ngày 23/01/2023 (tức sáng ngày 02 Tết Quý Mão) đến 

khi kết thúc Hội xuân. 

- Địa điểm: Sảnh cầu thang Nhà truyền thống huyện. 

- Chủ đề: Điện Biên Đông - Điểm hẹn của du khách 

3. Hoạt động giao lưu. 

3.1. Giao lưu ca, múa, nhạc, dân ca, dân vũ các dân tộc: 

- Thời gian: Cả  ngày 24/01/2023 (tức 03 Tết Quý Mão). 

- Địa điểm: Sân  khấu ngoài trời Trung tâm Hội nghị-Văn hóa huyện. 

- Hình thức: Giao lưu. 

- Nội dung: Giao lưu ca, múa, nhạc, biểu diễn nhạc cụ… ca ngợi Đảng, Bác 

Hồ, quê hương, đất nước, con người Việt Nam; ca ngợi tình đoàn kết các dân tộc… 
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- Điều kiện tham gia Hội thi: Mỗi xã, thị trấn có ít nhất 01 tiết mục tham gia 

giao lưu, kết hợp giao lưu do các ca sĩ, nghệ sĩ… tham gia đăng ký với BTC. 

3.2. Giao lưu các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian: 

a) Giao lưu tung còn, tù lu. 

- Thời gian: 13h30 phút, ngày 25/01/2023 (tức chiều ngày 04 tết Quý Mão). 

- Địa điểm: Sân Vận động huyện. 

- Hình thức: Có Điều lệ do BTC ban hành. 

b) Nhảy bao bố: 

- Thời gian: 14h00 phút ngày 25/01/2023 (tức chiều ngày 04 tết Quý Mão). 

- Địa điểm: Sân vận động huyện. 

- Hình thức: Thi đấu. 

- Điều kiện tham gia Hội thi: Mỗi xã cử 01 đội gồm 4 VĐV (02 nam, 02 nữ 

tham gia dự thi). 

c) Đi cầu tre bắt vịt. 

- Thời gian: 14h00 phút ngày 25/01/2023 (tức chiều ngày 04 tết Quý Mão). 

- Địa điểm: Sân Vận động huyện. 

- Điều kiện tham gia: Mỗi xã cử ít nhất 02 người tham gia và đăng ký danh 

sách về BTC trước ngày 05/01/2023 qua Trung tâm Truyền thanh - Truyền hình 

huyện. Ngoài danh sách đăng ký trước, BTC khuyến khích du khách và nhân dân 

đăng ký tham gia trực tiếp tại cuộc chơi (không hạn chế số người, thể lệ và giải 

thưởng do BTC công bố trực tiếp tại cuộc chơi). 

d) Giao lưu Hội pao: Song song các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, BTC bố trí 

khu vực giao lưu Hội pao tại khu vực sân Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện. 

- Đối tượng tham gia: Toàn thể Nhân dân, du khách đến tham gia Hội xuân. 

3.3. Tổ chức giải cầu lông. 

- Thời gian: Từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 02 năm 2023. 

- Địa điểm: Nhà thi đấu huyện. 

- Nội dung thi: Có Điều lệ do BTC ban hành. 

3.4. Hoạt động tại các xã, thị trấn. 

Căn cứ vào tình hình thực tế, các xã chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023. Xây dựng kế hoạch và đăng ký lịch tổ chức, danh sách các nội dung tổ chức 

về Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình để tổng hợp báo cáo UBND 

huyện. 

3.5. Hoạt động tại thị trấn Điện Biên Đông. 

- Căn cứ tình hình thực tế, UBND Thị Trấn xây dựng Kế hoạch, tổ chức các 
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hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp huyện. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ, định mức chi lập dự toán kinh phí gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định 

trình UBND huyện phê duyệt năm 2023 và huy động nguồn xã hội hóa hợp pháp. 

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ lập 

dự toán kinh phí và sử dụng nguồn kinh phí được cấp hàng năm. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch, thành lập BCĐ-BTC Hội 

xuân Tết Quý Mão 2023, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ 

thực theo kế hoạch. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình trong các 

hoạt động tổ chức Hội xuân, thẩm định các nội dung đảm bảo đúng quy định của 

pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hoá các dân tộc. 

- Chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ huyện tham mưu công tác thi đua - khen 

thưởng các tập thể, cá nhân tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân trên địa bàn huyện 

năm 2023. 

- Lập dự trù kinh phí, in giấy mời, phát hành ấn phẩm, tờ rơi quảng bá Hội 

xuân, giới thiệu các điểm du lịch trên địa bàn huyện đến bạn bè du khách. 

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình. 

- Tham mưu BCĐ-BTC Hội xuân Tết Quý Mão về phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên Ban Tổ chức, thành lập Tổ giúp việc, Tổ thư ký, Tổ trọng tài Hội 

xuân Quý Mão.  

- Chủ trì tất cả các hoạt động Hội xuân Quý Mão 2023; Tham mưu cho BCĐ-

BTC xây dựng Thể lệ các Hội thi; Điều lệ thi đấu, kịch bản các chương trình; Xây 

dựng chương trình khai mạc, bế mạc Hội xuân và tổ chức các hoạt động khác tại 

Hội xuân. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng dự toán kinh phí 

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Quý 

Mão 2023 đảm bảo thực hiện theo kế hoạch được duyệt. 

- Phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao tại cơ sở. Lựa chọn các đội, tiết mục văn nghệ để tham gia các hoạt động 

vui xuân; Tổ chức lựa chọn sơ khảo các thí sinh thi trình diễn trang phục dân tộc 

theo kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp phòng Văn hoá và Thông tin, phòng chuyên môn Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản các nội dung bảo tồn Nghi lễ dân gian 
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theo kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trước khi đưa ra biểu 

diễn. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn được phân công bố trí trang trí, trưng bày không 

gian văn hoá các dân tộc đảm bảo phong phú các sản phẩm, nét văn hoá đặc trưng, 

tạo điểm nhấn tại các gian hàng. 

- Trên cơ sở đăng ký của các chủ bò, tham mưu BCĐ-BTC họp thống nhất 

các chủ bò để đưa ra điều lệ thi đấu cho phù hợp. 

- Bố trí âm thanh, loa đài, ánh sáng, làm rào chắn sân đấu bò, trang trí khánh 

tiết, pa nô, khẩu hiệu trên trục đường chính và khu vực diễn ra Hội xuân, chuẩn bị 

mọi cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động, phục vụ tại các chương trình, nội dung diễn 

ra tại các điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp huyện. 

-Tăng cường đưa số lượng tin, bài, phóng sự phản ánh kịp thời các hoạt động 

mừng Đảng, mừng Xuân trên sóng phát thanh truyền hình của huyện, tỉnh và 

Trung ương. 

- Xây dựng nội dung thông báo trên Đài phát Thanh - Truyền hình tỉnh về các 

chương trình vui Xuân Quý Mão năm 2023. 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cụ thể, chi tiết, tạo sức lan toả. Phối hợp 

Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh xây dựng clip quảng bá Hội xuân, đưa thông trên 

trang, kênh du lịch, các trang mạng xã hội để quảng bá hình ảnh văn hóa, con 

người Điện Biên Đông. 

- Thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá Hội 

xuân trên tất cả các phương tiện thông tin, đại chúng. 

- Trên cơ sở kế hoạch ban hành, thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn đăng 

ký danh sách đúng thời gian quy định. 

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm chính trị huyện. 

- Tham mưu mời đại biểu, phóng viên, báo, đài tỉnh, Trung ương đến dự và 

đưa tin. Tiếp đón khách mời, đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tỉnh, 

huyện bạn. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình bố 

trí, sắp xếp chỗ nghỉ tối đa cho đại biểu, các đoàn đăng ký tham gia các hoạt động 

vui xuân, Hội thi trang phục dân tộc, các đoàn văn nghệ ngoài huyện (nếu có). Phối 

hợp với Huyện đoàn bố trí cơ sở vật chất phục vụ cho Hội Xuân. 

3. Công an huyện. 

Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, 

trong và sau Tết trên địa bàn huyện. 

4. Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ, quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trước, trong và sau tết trên địa bàn huyện. 
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- Phối hợp các lực lượng công an, tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn 

để Nhân dân đón Tết đầm ấm, lành mạnh. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

Thẩm định nguồn kinh phí chi cho các hoạt động Hội xuân Quý Mão năm 

2023 trình UBND huyện phê duyệt theo quy định. 

6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng dự toán kinh 

phí, bố trí hệ thống đèn lét trên các trục đường chính trung tâm huyện, khu vực sân 

Trung tâm Hội nghị, sân nhà truyền thống. 

- Đảo bảo hệ thống điện chiếu sáng nội thị, tại các địa điểm Nhân dân thuê ô bán 

hàng, tại các  gian hàng trưng bày sản phẩm, đặc sản địa phương.  

- Chỉ đạo đội vệ sinh môi trường, chỉnh trang vệ sinh khuôn viên khu vực trung 

tâm huyện, Sân vận động, Trung tâm Hội nghị Văn hóa, khuôn viên nhà Truyền 

thống, hàng ngày thu gom rác thải đúng nơi quy định, đảm bảo cảnh quan, môi trường 

trước, trong và sau Tết; Làm tốt công tác khuyến khích thương mại, dịch vụ để phục 

vụ Nhân dân và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán; Kiểm soát giá các mặt hàng 

bán trong dịp Tết.  

- Phân bố, chia ô khu vực bán hàng bên ngoài lề đường; kiểm soát hàng hóa bán 

tại các điểm diễn ra các hoạt động; Bố trí khung rạp che tại khu vực bán hàng bên 

ngoài lề đường, gian hàng trưng bày sản phẩm, đặc sản địa phương. 

- Bố trí khu vực vệ sinh công cộng tại các điểm diễn ra Hội xuân. 

- Chỉ đạo các đơn vị trường đã được phân công cắt tỉa cây, quét vôi ve vào gốc 

cây, bố trí xe chở rác do các đơn vị thu gom. 

7. Huyện đoàn. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND Thị Trấn, Văn phòng HĐND - UBND huyện bố 

trí bàn ghế đại biểu, lễ tân phục vụ tại các địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023. 

- Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp 

khu vực Trung tâm Thị Trấn. 

- Cử các tổ tình nguyên viên tại các điểm để hướng dẫn, tư vấn khách nghỉ tại 

các nhà nghỉ, nhà dân trên địa bàn thị trấn. Tư vấn các điểm du lịch trên địa bàn huyện 

đến du khách tham quan. Tổ chức cho lực lượng đoàn viên, thanh niên tuyên truyền 

mạnh mẽ và quảng bá về nội dung Hội xuân trên các trang mạng xã hội. 

8. Chi nhánh Điện lực Điện Biên Đông. 

Đảm bảo cung cấp điện thường xuyên trên địa bàn toàn huyện. Bố trí lực lượng 

trực tại các điểm diễn ra các hoạt động vui Xuân, bố trí máy phát điện dự phòng mất 

điện tại các điểm diễn ra các hoạt động. 

9. Phòng Nội vụ. 
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Tham mưu, trình UBND huyện về công tác thi đua - khen thưởng cho các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Qúy Mão năm 2023. 

10. Phòng Y tế. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan liên quan đảm bảo 

công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết.  

- Chủ động nắm bắt tình hình, theo dõi dịch bệnh trên địa bàn để có phương án 

xử lý kịp thời. 

11. Trung tâm Y tế huyện. 

- Cử  cán bộ y tế trực tại các điểm diễn ra các hoạt động vui Xuân, đặc biệt là tại 

điểm diễn ra đấu bò truyền thống. 

- Chủ động nắm bắt tình hình, theo dõi dịch bệnh trên địa bàn để có phương án 

xử lý kịp thời  

12. Trường Dân tộc nội trú THPT, trường THPT Trần Can. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình xây dựng 

chương trình văn nghệ Khai mạc, bố trí ghế cho BTC mượn tại Hội thi đấu bò. 

Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động tại Hội xuân 2023. 

- Phân công các trường phụ trách vệ sinh, quét vôi cây xanh các tuyến đường, 

các khu vực diễn ra hội xuân. 

13. Phòng Giáo dục - Đào tạo. 

- Chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn huyện triển khai nội dung Kế hoạch 

tổ chức các hoạt động vui Xuân tới các em học sinh, khuyến khích các em học sinh 

tham gia giao lưu. 

- Cử 10 giáo viên tham gia công tác lễ tân tại hội Xuân. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức biểu diễn 02 tiết mục văn nghệ hát múa về chào 

mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lâp Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-

03/02/2022). 

- Bố trí giúp BTC Bộ âm thanh tại tiền sảnh Nhà truyền thống huyện, cử 

người quản lý, vận hành bộ âm thanh từ 7h ngày 23/01/2023 đến hết Hội xuân. 

14. Phòng Nông nghiệp PTNT. 

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện đảm bảo tuyệt đối 

không để dịch bệnh trên gia súc xảy ra ở các xã có bò chọi trong dịp Tết Nguyên 

đán. 

- Chủ trì, trong công tác giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của địa phương 

tại các gian hàng trưng bày sản phẩm. Thông báo đến các Hợp tác xã có sản phẩm, 

dịch vụ OCOP tham gia trưng bày, bán sản phẩm tại Hội xuân. 

15. Đội quản lý thị trường số 3. 

Tiến hành kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng được bày bán trong dịp Tết, xử lý 
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nghiêm các trường hợp hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng được bày bán 

trong dịp Tết. 

16. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã 

hội huyện. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên thực hiện việc đón Tết 

Nguyên đán văn minh, đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. 

- Vận động hội viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Cử 

thành viên tham gia trong công tác tổ chức khi BTC có đề nghị. 

17. Ban Quản lý dự án các công trình huyện. 

Kiểm tra, giám sát các đơn vị đang thi công các công trình trên địa bàn thị 

trấn, đảm bảo trả lại mặt bằng, cảnh quan khu vực sân vận động và các công trình 

khác đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo cảnh quan đô thị. 

18. Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị đóng trên địa bàn. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể và điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, 

thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này để góp phần cho các hoạt 

động vui xuân, đón Tết trên địa bàn huyện diễn ra tốt đẹp và có hiệu quả. Tổ chức 

treo băng zôn, cờ tổ quốc tại cơ quan đơn vị. Cử cán bộ, công chức, viên chức 

tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Hội xuân khi Bnn tổ chức trưng tập. 

19. UBND các xã, thị trấn. 

- Căn cứ Kế hoạch này, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm phối hợp triển 

khai thực hiện; chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các nội dung hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân phục vụ Nhân dân 

trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Thành lập đoàn tham gia các hoạt động tại Hội xuân theo Kế hoạch. 

- UBND Thị trấn lập kế hoạch, lên phương án bố trí chỗ ngủ, nghỉ cho khách 

đến du Xuân, vui chơi giao lưu Hội xuân nếu có nhu cầu. 

- Giao UBND xã Mường Luân chịu trách nhiệm dàn dựng, biểu diễn 01 tiết 

mục múa Lào tham gia chương trình Khai mạc. 

- Giao UBND xã Keo Lôm chịu trách nhiệm dàn dựng, biểu diễn 01 tiết mục 

múa Khơ Mú tham gia chương trình Khai mạc. 

- Giao UBND xã Phì Nhừ chịu trách nhiệm dàn dựng, biểu diễn 01 tiết mục 

múa Mông tham gia chương trình Khai mạc. 

- Huy động các bản, tổ dân cư tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực 

Thị trấn, các tuyến đường, các bản đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Trang trí cảnh quan 

đô thị tạo nét mới, đẹp trong lòng khách du Xuân. Treo cờ tổ quốc từ ngày 

19/01/2023 đến hết Hội xuân. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội xuân Quý Mão năm 2023 của UBND 

huyện Điện Biên Đông. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản 
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ánh về UBND huyện (qua Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện, 

số điện thoại: 0215.850.789) để được giải đáp./.  

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh Điện Biên (b/c); 

- Sở VHTTDL; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Công an tỉnh; 

- Báo Điện Biên phủ; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Trung tâm Xúc tiến - Du lịch tỉnh; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, ĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tăng 
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