
 
 

BCH ĐOÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

*** 

Số: 65 -KH/TĐTN-NT,CN&ĐT 

                      

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

     Bình Phước, ngày 11  tháng 11 năm 2016 

    KẾ HOẠCH  
Tổ chức Lễ hội văn hóa - ẩm thực  

“Bình Phước 20 năm: Một chặng đường phát triển”  

  

Thực hiện Thông báo kết luận số 198-TB/TU ngày 10/6/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 

20 năm tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2017);  

Căn cứ Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh về việc 

tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước 

(01/01/1997 - 01/01/2017), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức 

Lễ hội văn hóa - ẩm thực “Bình Phước 20 năm: Một chặng đường phát triển”, nội 

dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

- Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh 

Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2017). 

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, 

lòng yêu nước, tự hào dân tộc; giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng thẩm mỹ âm 

nhạc trong đoàn viên thanh thiếu nhi. 

- Tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên thể hiện tài năng âm nhạc với các tác 

phẩm ca khúc cách mạng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân 

tham gia.  

- Giới thiệu các nét văn hóa - ẩm thực đặc sắc của cộng đồng các dân tộc 

Việt Nam hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền, giới thiệu đến đoàn viên thanh niên và nhân dân về những 

thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà sau 20 năm 

tái lập.  

- Các hoạt động trong Lễ hội phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; tạo sân 

chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:  
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1. Thời gian: Từ 07h30’ đến 23h00’ ngày 29/12/2016 (Thứ Năm). 

2. Địa điểm: Quảng trường tỉnh Bình Phước và đường Hùng Vương, thị xã 

Đồng Xoài. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: 

1. Chương trình diễu hành xe đạp hoa “Bình Phước 20 năm: Một chặng 

đường phát triển”:  

- Thời gian: Từ 7h30’ ngày 29/12/2016. 

- Số lượng: 01 xe hoa tuyên truyền, 100 xe đạp hoa được trang trí, thể hiện 

những thành tựu nổi bật của tỉnh Bình Phước sau 20 năm tái lập. 

- Lộ trình diễu hành: Xuất phát từ Quảng trường tỉnh → rẽ phải theo Quốc 

lộ 14 đến đường rẽ vào Bệnh viện đa khoa tỉnh quay đầu →  đi tiếp đến Đường 

Hùng Vương →  đi tiếp đến vòng xoay Hùng Vương rẽ phải đi theo đường Phú 

Riềng Đỏ hướng về TP. Hồ Chí Minh →  đến ngã ba rẽ vào Trạm điện quay đầu →  

đi tiếp theo đường Phú Riềng Đỏ →  đến Ngã tư Đồng Xoài rẽ phải đi theo Quốc lộ 

14 hướng lên Bù Đăng →  đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Huệ quay đầu 

→  đi tiếp Quốc lộ 14 đến Ngã tư Đồng Xoài rẽ phải theo đường Phú Riềng Đỏ đi 

theo hướng về huyện Phú Riềng →  đến trường Cao đẳng công nghiệp cao su quay 

đầu →  đi tiếp đường Phú Riềng Đỏ đến Ngã tư Đồng Xoài rẽ phải sang Quốc lộ 14 

đi về Quảng trường tỉnh, kết thúc lộ trình. 

2. Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng “Âm vang Bình Phước - 

Hào khí thanh niên”:  

a. Thời gian, địa điểm:  

- Vòng sơ tuyển: Dự kiến diễn ra đầu tháng 12/2016 tại Trung tâm hoạt động 

thanh thiếu nhi tỉnh (Ban Tổ chức sẽ ban hành Thông báo cụ thể sau). 

- Vòng chung kết: Diễn ra vào lúc 19h00’ ngày 29/12/2016 tại Quảng trường 

tỉnh. 

b. Đối tượng: Cán bộ, đoàn viên thanh niên (Từ đủ 16 đến 30 tuổi) đang sinh 

hoạt, học tập, công tác tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

 c. Nội dung: Các thí sinh hoặc nhóm nhạc biểu diễn các tác phẩm âm nhạc 

với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, biển đảo, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh, quê hương Bình Phước. 

d. Hình thức: 

- Các thể loại dự thi: Đơn ca, song - tam ca, tốp ca, múa, độc tấu. 



3 
 

- Mỗi thí sinh/nhóm nhạc dự thi sẽ trình bày một tiết mục đã đăng ký với 

Ban tổ chức. Thí sinh tự chuẩn bị nhạc, đạo cụ, múa phụ họa,… cho tiết mục dự thi 

của mình; đồng thời không sử dụng các ca khúc nhạc nước ngoài. 

e. Cơ cấu giải thưởng: 

- Ban Tổ chức trao giải tại vòng chung kết cho các thể loại: đơn ca, song - 

tam ca, tốp ca, múa, độc tấu gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải 

khuyến khích cho mỗi thể loại. 

- Giải toàn đoàn gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba (dành cho các đơn 

vị có số lượng thí sinh đăng ký tham gia nhiều nhất, thi nhiều thể loại nhất và đạt 

chất lượng cao nhất). 

- Ban Tổ chức có thể điều chỉnh số lượng giải thưởng cho phù hợp tùy tình 

hình thực tế. 

f. Hồ sơ đăng ký dự thi: 

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 

30/11/2016. 

- Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: 

+ 01 bản đăng ký dự thi theo biểu mẫu đính kèm. 

+ 01 ảnh chân dung của thí sinh hoặc nhóm thí sinh. 

+ Tên bài hát hoặc tiết mục sẽ dự thi tại vòng sơ tuyển. 

g. Thể lệ (Có văn bản riêng gửi kèm): 

3.  Liên hoan các nhóm nhảy đường phố “Vũ điệu tuổi trẻ”: 

a. Thời gian, địa điểm:  

- Vòng sơ tuyển: Dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2016 tại Trung tâm hoạt 

động thanh thiếu nhi tỉnh (Ban Tổ chức sẽ ban hành Thông báo cụ thể sau). 

- Vòng chung kết: Diễn ra vào lúc 19h00’ ngày 29/12/2016 tại Quảng trường 

tỉnh. 

b. Đối tượng: Các nhóm nhảy không quy định giới hạn về số lượng thành 

viên trong nhóm, với thành viên là cán bộ, đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt, 

học tập, công tác tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 
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c. Nội dung: Mỗi  đơn vị chọn biểu diễn ở các thể loại: Dân vũ quốc tế, nhảy 

hiện đại.  Các đội phải tự chuẩn bị nhạc, trang phục, đạo cụ… để hỗ trợ cho bài thi.  

d. Cơ cấu giải thưởng: 

- Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến 

khích cho các nhóm nhảy xuất sắc. 

- Ban Tổ chức có thể điều chỉnh số lượng giải thưởng cho phù hợp tùy tình 

hình thực tế. 

e. Thể lệ (Có văn bản riêng gửi kèm): 

4. Lễ hội ẩm thực: 

a. Thời gian, địa điểm: Từ 18h00’ đến 22h00’ ngày 29/12/2016 tại đường 

Hùng Vương, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài. 

 . Nội dung: Trưng bày, giới thiệu và bán các món ăn truyền thống của cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Số lượng: 25 gian 

hàng, phân bổ dọc tuyến đường Hùng Vương (Có sơ đồ bố trí các gian hàng 

riêng). 

c. Hình thức - Yêu cầu:   

- Các gian hàng phải có cổng và bảng tên của đơn vị mình, trong đó chiều 

rộng của cổng tính từ mép trong hai bên cổng từ 1,4m đến 1,6m; Chiều cao cổng 

tính từ mặt đất lên không quá 4,5m (tính cả chiều cao của cờ), bảng tên cổng cách 

nền đất tối thiểu 2,4m; Khuyến khích sử dụng các nguyên, vật liệu từ thiên nhiên 

(lồ ô, tre, tầm vông, dừa…) để thiết kế và trang trí cổng. Trên cổng phải có cờ 

phướn, bảng tên đơn vị và 02 khẩu hiệu thể hiện những nét đặc trưng của đơn vị. 

- Các gian hàng bày bán phải niêm yết bảng thực đơn kèm giá bán của từng 

món ăn; bảng thực đơn và giá bán phải được đánh máy hoặc viết tay đẹp, rõ ràng, 

tránh hiểu lầm, có kích thước tối thiểu bằng khổ giấy A1 (594mm x 841mm) trở 

lên. 

- Việc trang trí các gian hàng phải đảm bảo tính thẩm mỹ; nghiêm cấm bán 

thuốc lá, rượu, bia và các đồ uống có cồn khác. Bán các món ăn trên tinh thần phục 

vụ là chính, tiếp đón lịch sự, tránh hiện tượng tăng giá và chèo kéo khách.  

- Thức ăn, nước uống phải đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh, sạch sẽ. 

Không được tự ý bán các loại sản phẩm gia súc, gia cầm, các loại thực phẩm có sử 

dụng hóa chất nằm trong danh mục bị cấm sử dụng của Bộ Y tế hoặc thực phẩm có 

xuất sứ không rõ nguồn gốc… Nếu để xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm, các 

đơn vị phụ trách các gian hàng phải chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Lễ hội. 
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- Các cơ quan, đơn vị khi tham gia Lễ hội phải thực hiện tốt việc giữ gìn vệ 

sinh môi trường, không được xả rác bừa bãi mà phải bỏ đúng nơi quy định. Sau Lễ 

hội, các cơ quan, đơn vị phải tiến hành dọn dẹp các vật dụng và vệ sinh sạch sẽ khu 

vực các gian hàng của cơ quan, đơn vị mình. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Tỉnh Đoàn:  

- Chủ trì tham mưu và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Kế 

hoạch. 

- Tham mưu quyết định thành lập Ban Tổ chức, chương trình, kịch bản, kế 

hoạch điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai các hoạt động trong Lễ 

hội. 

- Phối hợp với UBND thị xã Đồng Xoài trong việc bố trí khu vực tổ chức Lễ 

hội, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trước, trong và sau khi tổ chức Lễ hội; Bố 

trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường trong chương trình diễu hành xe đạp hoa; Bố 

trí lực lượng hỗ trợ trong việc giữ an ninh trật tự tại khu vực tổ chức Lễ hội; Bố trí 

xe và nhân công rửa đường Hùng Vương, Quảng trường tỉnh trước và sau thời gian 

diễn ra Lễ hội; Bố trí xe cứu thương, chuẩn bị cơ số thuốc thiết yếu và cử lực lượng 

y, bác sĩ trực sơ, cấp cứu tại khu vực tổ chức Lễ hội. 

- Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, các kênh thông tin của Đoàn để đoàn viên thanh thiếu nhi và 

nhân dân biết và tham gia Lễ hội. 

- Giao Ban Thanh niên nông thôn, công nhân viên chức và đô thị Tỉnh Đoàn 

chủ trì phối hợp với các phòng, ban và đơn vị liên quan tham mưu thực hiện Kế 

hoạch; phụ trách chương trình diễu hành xe đạp hoa “Bình Phước 20 năm: Một 

chặng đường phát triển”. 

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn phối hợp với Trung tâm hoạt động thanh 

thiếu nhi tỉnh tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng “Âm vang Bình 

Phước - Hào khí thanh niên”. 

- Giao Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên phụ trách Lễ hội ẩm thực. 

- Giao Ban Thanh thiếu nhi trường học phối hợp với Trung tâm hoạt động 

thanh thiếu nhi tỉnh phụ trách Liên hoan các nhóm nhảy đường phố “Vũ điệu tuổi 

trẻ”. 

2. Các huyện, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc: 
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- Thông tin, tuyên truyền rộng rãi về Lễ hội đến mọi đối tượng đoàn viên, 

thanh thiếu nhi. 

- Mỗi huyện, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc đăng ký tham gia tối thiểu 01 gian 

hàng ẩm thực. Hồ sơ đăng ký bao gồm: Tên gian hàng, danh sách các món ăn, 

thông tin liên hệ của người phụ trách chính gian hàng (Có biểu mẫu kèm theo). 

- Tuyên truyền rộng rãi để đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia Liên hoan 

tuyên truyền ca khúc cách mạng và Liên hoan các nhóm nhảy đường phố đảm bảo 

mỗi huyện, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc đều cử đội hình tham gia. Danh sách đội 

hình tham gia Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng gửi về Ban Tuyên giáo 

Tỉnh Đoàn, danh sách đội hình tham gia Liên hoan các nhóm nhảy đường phố gửi 

về Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn trước ngày 30/11/2016. 

- Thị Đoàn Đồng Xoài tham gia tối thiểu 5 gian hàng ẩm thực; phối hợp với 

Tỉnh Đoàn trong công tác tổ chức Lễ hội ẩm thực và chương trình diễu hành xe đạp 

hoa.  
 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa - ẩm thực “Bình Phước 20 

năm: Một chặng đường phát triển” của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn./. 

 
 

 

Nơi nhận:                                                                         
- TWĐ: VP, BTG, CNĐT;  

   Phòng công tác Đoàn phía Nam; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;  

- Ban TGTU, Ban DVTU; 

- Ban Chỉ đạo các Ngày lễ lớn của tỉnh; 

- Sở VHTT&DL; Công ty Điện lực Bình Phước;  

- UBND thị xã Đồng Xoài; 

- Các huyện, thị Đoàn và Đoàn TT; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

(Đã ký) 

Trần Quốc Duy 

 

 
 

  

 


