
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XÁ NHÈ 

 

Số:       /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Xá nhè, ngày       tháng       năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao,  

tuyên truyền trên địa bàn xã Xá Nhè năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số: 3055/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa về giao dụ toán thu chi ngân sách địa phương 

năm 2023; 

Thực hiện kế hoạch số: 253/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa về Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, 

thông tin tuyên truyền năm 2023. 

Ủy ban nhân dân xã xã Nhè xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn 

hóa văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tuyên truyền sâu rộng chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp 

luật của nhà nước và những kết quả đạt được về phát triển kinh tế xã hội, đảm 

bảo an ninh - quốc phòng năm 2023; các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của 

đất nước, tỉnh, huyện tới cán bộ, công chức  nhân dân lao động trên địa bàn xã.  

2. Yêu cầu: 

Tổ chức các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đảm 

bảo theo chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2023. 

II. NỘI DUNG 

1. Quý I 

1.1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền  

Tuyên truyền đảm bảo công tác an ninh, quốc phòng, an toàn giao thông 

năm 2023 đạt biệt là công tác an ninh trật tự, ăn toàn thực phẩn trong dịp tết 

nguyên đán Quý Mão và Hội Xuân năm 2023; Công tác tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh Covid- 19; các ngày kỷ niệm và sự kiện lịch sử lớn của đất 

nước, tỉnh và huyện;  

Tuyên truyền sâu rộng về 93 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 

(03/02/1930 – 03/02/2023); 60 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); 77 ngày thể thao 

Việt Nam (27/03/1946- 27/03/2023);  ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch); 

tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dân; an toàn vệ sinh thực 

phẩm; không sản xuất, buôn bán, đốt pháo nổ, công tác an ninh trật tự, đảm bảo 

năm 2023. 

2.1. Hoạt động văn hóa, văn nghệ  

a. Tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, (Thi múa khèn Mông truyền 

thống) tại hội xuân xã Xá Nhè; 

- Chủ đề: Mừng Đảng, Mừng Xuân; 



- Thời gian: Từ ngày 6 - 11 tháng 1 năm 2023 (Âm lịch) tức vào ngày 27/1 

– 1/2/2023; 

- Địa điểm: sân truyền thống xã xá Nhè 

- Đơn vị tổ chức: UBND xã Xá Nhè 

b. Tổ chức hội chọi dê năm 2023; 

- Thời gia: vào ngày 8 - 11tháng 1 năm 2023 (Âm lịch) 

- Địa điểm: sân truyền thống xã xá Nhè 

- Đơn vị tổ chức: UBND xã Xá Nhè phối hợp với Trung tâm văn hóa – 

truyền hình truyền thanh huyện, Phòng văn hóa huyện Tủa Chùa. 

3.1. hoạt động thể thao 

a. Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức giải bóng đá thanh xã Xá Nhè 

mở rộng lần thứ III năm 2023 

- Thời gian: 6 ngày từ ngày 23 - 28 tháng 1 năm 2023 (tứ ngày 2-7/01 Âm 

lịch). 

- Địa điểm: Sân truyền thống xã Xá Nhè hoặc Sân trường THCS - THPT 

Quyết tiến. 

- Đơn vị tổ Chức: BCH Đoàn Xã Xá Nhè. 

b. thành lập đoàn VĐV tham gia giải cầu lông mừng Đảng - mừng 

Xuân Quý Mão  2023 do trung tâm văn hóa truyền hình truyền thanh 

huyện Tổ Chức.  

- Thời gian:  từ ngày 16 - 19/02/2023. 

c. Thành lập đoàn VĐV tham gia giải bóng đá thanh niên huyện Tủa 

Chùa; 

- Thời gian vào tháng 3 năm 2023 

- địa điểm sân vận động huyện Tủa Chùa;  

- Đơn vị tham gia UBND xã Xá Nhè (Đoàn Thanh Niên xã)  

- Đơn vị tổ chức: Huyện Đoàn Tủa Chùa; 

d. Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân(năm 2023) 

- Thời gian: quý I năm 2023 

- Địa điểm: nhà văn hóa xã; 

- Đơn vị tổ chức: UBND xã Xá Nhè;  

2. Quý II 

2.1. hoạt động thông tin tuyên truyền  

Tuyên truyền 48 năm ngày giải phóng Miền Nam (30/04/1975  

30/04/2023); (ngày Quốc tế lao động 1/5); 133 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí 

Minh (19/05/1890 - 19/05/2023); ngày gia đình Việt Nam (28/6). 

 

3.Quý III 

3.1. hoạt động thông tin, tuyên truyền 

Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2023); 

78 năm Cách mạng tháng tám (19/08/1945 - 19/08/2023); Quốc khánh 

(2/9); 68 năm thành lập Đảng bộ huyện Tủa Chùa (28/09/1955 - 28/09/2023). 

3.2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ; 



- Ủy Ban nhân dân xã xá Nhè Phối hợp Chương trình phát triển vùng Tủa 

Chùa, Tổ chức tần nhìn thế giới Việt Nam Tổ chức giao lưu Văn hóa, văn nghệ, 

giải bóng đá thiếu niên nhi đồng, thi rung chuôn vàng, hoạt động giao lưu văn 

nghệ. 

- Thời gian: tháng 7 năm 2023 

- Địa điểm: Sân truyền thống xã Xá Nhè 

3.3. Hoạt động thể dục, thể thao 

Phối hợp với chương trình phát triển vùng Tủa Chùa Tổ chức sinh hoạt hè 

giải bóng đá thiếu nhi, rung chuông vàng, kéo co…  

- Thời gian: vào tháng 7 năm 2023 

- Địa điểm : sân truyền thống xã xá Nhè 

- Đơn vị tổ chức: UBND xã Xá Nhè (Chương trình vùng Tủa Chùa, Đoàn 

TN xã) 

- Tổ chức giải cầu lông chào mừng Quốc khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội 

Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9). 

- thời gian: vào cuối tháng 8 năm 2023 

- địa điểm : xã xá Nhè 

- Đơn vị tổ: chức UBND xã Xá Nhè 

4. Quý IV 

4.4.1. Hoạt động tuyên truyền. 

Hoạt động tuyên truyền kỷ niện 68 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Tủa 

Chùa (28/9/1955 - 28/9/2023) và thành lập huyện Tủa Chùa (18/10/1955 - 

18/10/2023); kỷ niệm 77 năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt Nam 

(22/12/1944 - 22/12/2023). 

4.2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể thao  

4.2.1. Thành lập đoàn VĐV, tham gia giải cầu lông chào mừng kỷ niện 68 

năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Tủa Chùa.   

- Thời gia: dự kiến tháng 10 năm 2023 theo kế hoạch của huyện. 

- Địa điểm : Nhà tập luyện thi đấu huyện; 

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Văn hóa truyền thanh truyền hình huyện.  

4.2.2. Thành lập đoàn VĐV, DV tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc 

huyện Tủa Chùa năm 2023 

- Thời gia: dự kiến tháng 10 năm 2023 theo kế hoạch của huyện. 

- Địa điểm : Nhà tập luyện thi đấu huyện, Sân VĐ huyện; 

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Văn hóa truyền thanh truyền hình huyện.  

4.2.3. Thành lập đoàn VĐV tham gia Giải bóng đá huyện Tủa Chùa năm 

2023. 

- Thời gia: dự kiến tháng 11 năm 2023 theo kế hoạch của huyện. 

- Địa điểm : Sân VĐ huyện; 

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Văn hóa truyền thanh truyền hình huyện 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa cấp cho xã năm 2023 (sinh hoạt 

hè là ngân sách chương trình phát triển vùng Tủa Chù năm 2023). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



Ủy ban nhân dâ xã Xá Nhè; Công chức văn hóa - xã hội xã, các ban ngành 

đoàn thể xã cùng thực hiện trong năm 2023. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, 

thể thao, thông tin, tuyên truyền của Ủy ban nhân dân xã xá Nhè năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng VHTT huyện; 

- Trung tâm VHTHTT huyện; 

- Thường trực Đảng Ủy xã; 

- HĐND xã; 

- MTTQ, HPN, HND, 

 HCCB, Đoàn TN xã; 

- Lưu VT./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Quàng Văn Hùng 
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