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KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội diễn đồng ca hợp xướng
kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt
động kỷ niệm các ngày lễ diễn ra trong năm 2022; Căn cứ Kế hoạch số 19/KHUBND ngày 17/01/2022 của UBND quận Ba Đình về tổ chức các hoạt động
kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), UBND
quận ban hành Kế hoạch tổ chức Hội diễn đồng ca hợp xướng với nội dung
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn
vị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận Ba Đình; phát huy truyền thống
“Uống nước nhớ nguồn”, yêu nước của dân tộc, của các Anh hùng Liệt sỹ, thương
binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.
- Ôn lại truyền thống của đất nước và Thủ đô, ca ngợi sự hy sinh anh dũng,
công sức to lớn của người có công với cách mạng, thương bệnh binh, liệt sỹ đóng
góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
- Tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, cổ vũ, động
viên tinh thần và đời sống của các gia đình thương binh, liệt sỹ.... góp phần hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2022,
xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
II. NỘI DUNG

1. Chủ đề: "Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa".
2. Nội dung:
Ca ngợi Tổ quốc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch
Hồ Chí Minh vĩ đại; ca ngợi truyền thống vẻ vang, chiến công to lớn của dân tộc
ta, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, của quận Ba Đình và Thủ đô Hà
Nội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
XHCN.
3. Thể loại:
Mỗi phường tham gia 01 tiết mục đồng ca, hợp xướng kết hợp múa phụ họa
(thời lượng từ 5 đến 10 phút).
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4. Đối tượng tham gia:
- Tham gia Hội diễn là những diễn viên không chuyên (khuyến kích nhiều
độ tuổi), các cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, phụ
nữ, thanh niên, học sinh và quần chúng nhân dân đang sinh sống, học tập, làm
việc trên địa bàn quận Ba Đình.
- Số lượng mỗi phường tham gia từ 30 diễn viên trở lên (không bao gồm
diễn viên múa phụ họa).
5. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào 01 buổi trong khoảng thời gian từ ngày 10
đến 15/7/2022 và trao thưởng ngay sau khi kết thúc Hội diễn.
- Địa điểm: Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể tới các đơn vị.
III. KINH PHÍ:

- Các phường chủ động kinh phí thực hiện tại cơ sở và tham gia Hội
diễn cấp quận.
- Kinh phí tổ chức Hội diễn cấp quận được trích từ nguồn kinh phí từ UBND
quận phê duyệt, bổ sung cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trong
năm 2022.
IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao Ba Đình
- Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chuyên môn, tham mưu cho
UBND quận xây dựng Kế hoạch và tổ chức Liên hoan đồng ca hợp xướng kỷ
niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).
- Tổng hợp, đôn đốc, hướng dẫn các phường tổ chức tham gia Hội diễn
cấp quận; theo dõi, đánh giá các phường tổ chức hoạt động hội diễn cấp cơ
sở.
- Dự trù kinh phí tổ chức giải, cơ cấu giải thưởng, chuẩn bị các điều kiện
để tổ chức: thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo; chuẩn bị sân khấu, bàn ghế,
âm thanh, băng rôn, khẩu hiệu, hoa, cờ lưu niệm và giải thưởng và các điều kiện
khác phục vụ công tác tổ chức Hội diễn cấp quận…
2. Phòng Văn hoá và Thông tin quận
Phối hợp với Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao trong công tác tổ
chức Hội diễn đồng ca hợp xướng kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sỹ
(27/7/1947 - 27/7/2022) đạt chất lượng, hiệu quả và tuyên truyền trên Cổng TTĐT
quận.
3. Công an quận: Chỉ đạo Công an các phường đảm bảo trật tự, an toàn
trong thời gian tổ chức Hội diễn tại địa điểm tổ chức.
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4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu UBND quận bố trí kinh phí tổ
chức Hội diễn theo Kế hoạch; chủ động hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán
theo đúng quy định.
5. UBND 14 phường
- Căn cứ nội dung Kế hoạch của UBND quận và điều kiện thực tế, khuyến
khích tổ chức 01 buổi biểu diễn, công diễn tại cơ sở phục vụ nhân dân trên địa
bàn phường.
- Tuyển chọn các diễn viên tài năng và đủ điều kiện tham gia Hội diễn cấp
quận theo đúng quy định của Ban tổ chức Hội diễn.
- Phổ biến, quán triệt các diễn viên có mặt đúng giờ khai mạc và hội diễn
đảm bảo an toàn tuyệt đối.
V. KHEN THƯỞNG

UBND quận tặng cờ và trao Giải phong trào cho các đơn vị tổ chức Hội
diễn tại cơ sở; đồng thời sẽ trao Giải Xuất sắc, các Giải Nhất, Nhì, Ba... kèm tiền
thưởng trong Hội diễn cấp quận theo Quy chế của Ban tổ chức.
UBND quận Ba Đình yêu cầu UBND các phường phối hợp với các đoàn
thể nhân dân để tổ chức thực hiện, tham gia Hội diễn đạt kết quả tốt.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, mọi khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo
UBND quận (qua Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao) để chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- TT Quận ủy, TT HĐND quận;
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;
- Các Đ/c PCT UBND quận;
- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận;
- Trung tâm VHTT&TT quận Ba Đình;
- Đảng uỷ - UBND 14 phường;
- Lưu VT.
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