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Krông Ana, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

                                                     KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa 

 mừng Xuân Quý Mão năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 10315/UBND-KGVX ngày 28/11/2022 của 

UBND tỉnh về việc bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023; 

Thực hiện Thông báo số 557-TB/HU ngày 28/11/2022 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về một số nội 

dung tại cuộc họp ngày 25/11/2022. 

Để tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa đạt kết 

quả tốt, bảo đảm an toàn, UBND huyện xây dựng kế hoạch Chương trình nghệ 

thuật và tổ chức bắn pháo hoa mừng Xuân Quý Mão năm 2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Việc tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa 

nhân dịp Tết Nguyên đán nhằm tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người 

dân trên địa bàn huyện đón Xuân Quý Mão 2023. 

- Khích lệ tinh thần quân, dân, các dân tộc trên địa bàn huyện, cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp tích cực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023. 

2. Yêu cầu 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng, ban, ngành, các lực lượng vũ trang, 

xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa 

đúng quy định của Chính phủ, UBND tỉnh đảm bảo tiết kiệm, an toàn tuyệt đối 

cho lực lượng làm nhiệm vụ và Nhân dân tại địa điểm bắn pháo hoa. 

- Nguồn kinh phí bắn pháo hoa được thực hiện từ nguồn xã hội hoá 100%. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Nội dung: Bắn pháo hoa tầm thấp (số lượng 90 giàn). 

2. Thời gian: Từ 21 giờ 00, ngày 21/01/2023 (nhằm ngày 30/12 Âm lịch). 

3. Địa điểm: Tại Quảng trường Hoa viên huyện. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

- Là cơ quan Thường trực, chủ trì và phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan tham mưu thực hiện Kế hoạch này. 

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản pháo hoa, xây dựng Kế hoạch bắn, 

sử dụng các lực lượng và tổ chức bắn pháo hoa theo Kế hoạch đã thống nhất. 

- Tổ chức bố trí bắn pháo hoa tại Hoa viên huyện đảm bảo chặt chẽ, chu 

đáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt hiệu quả cao. 

- Phối hợp với Công an huyện xây dựng Kế hoạch sử dụng lực lượng bảo 

vệ trong đêm bắn pháo hoa, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn “trận địa” bắn 

trước, trong và sau khi tổ chức bắn pháo hoa. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch ký hợp đồng mua và 

vận chuyển pháo hoa. Lập dự toán kinh phí liên quan đến nội dung bắn pháo hoa 

trình UBND huyện xem xét phê duyệt. 

2. Công an huyện 

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch và phương án bảo vệ an ninh trật tự trên toàn 

địa bàn huyện và tổ chức lực lượng trực tiếp bảo vệ khu vực bắn pháo hoa. 

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông có Kế hoạch phân luồng, giải tỏa 

ùn tắc giao thông ở khu vực Hoa viên trước, trong và sau khi bắn pháo hoa. 

- Chỉ đạo các lực lượng, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện bảo 

đảm phòng cháy, chữa cháy, an ninh an toàn trong đêm bắn pháo hoa. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

 Chịu trách nhiệm bố trí xe cứu thương và các dụng cụ, thuốc… cùng 01 tổ Y, 

Bác sỹ làm nhiệm vụ tại khu vực bắn pháo hoa từ 08 giờ 00 phút ngày 21/01/2023 

(nhằm ngày 30/12 Âm lịch). Lập danh sách tổ Y, Bác sỹ làm nhiệm vụ gửi về Ban 

Chỉ huy quân sự huyện trước ngày 20/01/2023. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - 

Thể thao huyện 

- Tổ chức tuyên truyền và thông báo trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về thời gian, địa điểm của Chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết 

Quý Mão năm 2023 để đông đảo quần chúng Nhân dân được biết, đến xem và 

cỗ vũ. 

- Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện: 

+ Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện chuẩn bị sân khấu, 

sắp xếp bàn ghế, trang trí, khánh tiết và các điều kiện cần thiết để phục vụ 

Chương trình bắn pháo hoa.  

+ Chuẩn bị chương trình nghệ thuật phục vụ đêm giao thừa (trước khi bắn 

pháo hoa). 
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5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Buôn Trấp bảo đảm mặt bằng trước 

07 giờ 00 phút, ngày 21/01/2023, bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự huyện thiết 

kế “trận địa” bắn pháo hoa, riêng khu vực “trận địa” bắn phải hoàn thành trước 

07 giờ 00 phút, ngày 20/01/2023. 

- Phối hợp với UBND thị trấn Buôn Trấp xây dựng phương án bố trí các 

điểm giữ xe cho cán bộ và Nhân dân đến xem bắn pháo hoa. 

- Phối hợp Công ty TNHH MTV quản lý đô thị và Môi trường Krông Ana 

triển khai quét dọn, bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực Hoa viên trước, trong 

và sau khi tổ chức bắn pháo hoa. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, đảm bảo nguồn điện tại Hoa viên 

để thực hiện Chương trình bắn pháo hoa. 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Tham mưu thành lập Ban vận động, tài trợ bắn pháo hoa mừng Xuân 

Quý Mão năm 2023. Thành tập Tổ Lễ tân, xây dựng kịch bản tổ chức chương 

trình Đêm giao thừa. 

- Tham mưu Bài phát biểu chúc Tết, Thư ngỏ vận động kinh phí; danh 

sách khách mời, gửi giấy mời đại biểu tham dự Chương trình bắn pháo hoa. Bố 

trí phương tiện đưa đón lãnh đạo huyện đến dự Chương trình. Đón tiếp đại biểu. 

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch  

- Là cơ quan Thường trực của Ban Vận động, xây dựng Kế hoạch vận 

động, tài trợ kinh phí tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Quý 

Mão 2023, chịu trách nhiệm tiếp nhận các nguồn tài trợ kinh phí bắn pháo hoa 

mừng Xuân Quý Mão năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí như: Chương trình nghệ thuật, 

trang trí khánh tiết, hậu cần, bảo vệ… và các nội dung khác có liên quan đến 

nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị được giao theo thẩm quyền (ngoài nguồn kinh phí 

vận động, tài trợ xã hội hoá dành cho bắn pháo hoa). 

8. UBND thị trấn Buôn Trấp 

- Chỉ đạo đội quản lý trật tự đô thị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý 

kiên quyết, kịp thời các điểm kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường tại 

khu vực xung quanh khu vực Hoa viên trước, trong  thời gian bắn pháo hoa. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng bảo đảm mặt bằng trước 07 giờ 

00 phút, ngày 21/01/2023, bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự huyện thiết kế 

“trận địa” bắn pháo hoa, riêng khu vực “trận địa” bắn xong trước 07 giờ 00 phút, 

ngày 20/01/2023. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng phương án bố 

trí các điểm giữ xe cho cán bộ và Nhân dân đến xem bắn pháo hoa. 
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Việc tổ chức bắn pháo hoa mừng Xuân Quý Mão năm 2023 được thực 

hiện bằng kinh phí xã hội hoá 100%. 

2.  Riêng Chương trình nghệ thuật và các nội dung khác có liên quan, giao 

các cơ quan, đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này để xây 

dựng dự toán kinh phí trình UBND huyện xem xét bố trí từ nguồn ngân sách nhà 

nước theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa 

mừng Xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây 

dựng Kế hoạch, Chương trình cụ thể để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển 

khai và thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo 

cáo UBND huyện xem xét quyết định ./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Bộ CHQS tỉnh;  

- Công an tỉnh; 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, Ban CHQS. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Nguyễn Thanh Vũ 
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