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BÁO CÁO 

Công tác bảo đảm tổ chức Hội xuân và đêm giao lưu văn nghệ 

mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021  

  

 Thực hiện Công văn số 28/UBND-VHTT ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bạch Thông về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 

thao, vui chơi giải trí, lễ hội mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; 

Căn cứ vào Kế hoạch số 05/ KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân xã Đôn Phong về việc tổ chức Hội xuân và đêm giao lưu văn nghệ 

mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021. 

 Ủy ban nhân xã Đôn Phong báo cáo công tác tổ chức Hội xuân và đêm giao 

lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 cụ thể như sau: 

1. Tên Hội xuân: Hội xuân và đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 

Tân Sửu năm 2021 

2. Sự cần thiết tổ chức hội xuân: Nhằm khơi dậy các nét đẹp truyền thống 

của dân tộc về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của địa phương, nhằm đảm 

bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo không khí vui tươi lành mạnh, thu hút đông đảo 

quần chúng nhân dân tham gia, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, động viên 

nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

3. Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của Hội xuân và đêm giao 

lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 

3.1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ, ngày 19/02/2021(tức mùng 08 tháng giêng)  

3.2. Địa điểm: Tại sân UBND xã Đôn Phong 

3.3. Quy mô: Cấp xã 

3.4. Các hoạt động của Hội xuân và đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng 

xuân Tân Sửu năm 2021: Khai mạc; tổ chức thi đấu các môn thể thao: Bóng chuyền 

hơi, bắn nỏ; các trò chơi dân gian như: Tung bóng vào chậu, ngoài ra các cá nhân 

đăng ký các trò chơi như: Tung vòng cổ vịt, tung vòng cổ chai. Tổ chức đêm giao lưu 

văn nghệ mừng đảng, mừng xuân.   

4. Thành phần Ban tổ chức, khách mời 

4.1. Thành phần BTC: Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng ban; Công chức VH-

TT; Cán bộ, công chức, nhà trường, trạm y tế, Bí thư chi đoàn thanh niên, các trưởng 

thôn là thành viên. 

4.2. Khách mời: Ủy viên Ban thường vụ, uỷt viên Ban chấp hành huyện ủy phụ 

trách Đảng bộ xã. 



5. Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy 

nổ, bảo vệ môi trường, chống dịch bệnh Covid-19 

5.1. Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội: Công an, Quân sự đã 

xây dựng và ban hành kế hoạch và phương án tuần tra, bảo vệ trước trong và sau tết. 

5.3. Công tác chống dịch bệnh Covid-19: Thực hiệnVăn bản số 33/UBND-VP 

ngày 08/01/2021 của UBND huyện Bạch Thông về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-

TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 như: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến từng hộ dân phát hiện các trường hợp 

nhập cảnh trái phép khai báo kịp thời. 

- Thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly tập trung và theo dõi y tế sau cách 

ly tập trung. 

- Hội xuân và đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân tập chung đông 

người tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương nếu cần thiết thì thực hiện nghiêm 

biêṇ pháp ngừng tổ chức Hội xuân và đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 

năm 2021 theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 

năm 2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lê ̃hội. 

Trên đây là báo cáo tổ chức Hội xuân và đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, 

mừng xuân Tân Sửu năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Đôn Phong./. 

 
Nơi nhận: 

* Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Trung tâm VH huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể xã. 

* Gửi bản giấy 

- Các ông, bà trưởng thôn; 

- Lưu Công chức VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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