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1. Thời gian
- Chuẩn bị: ngày 04/02/2018 (Chủ Nhật)
- Chính thức: Từ ngày 05/02/2018 đến hết ngày 07/02/2018 (20 tháng Chạp đén
22 tháng Chạp):
Nsàv 05/02/2018
- Lễ Khai mạc: từ 8hQO-9hOO.
- Tổ chức gói và luộc bánh chưng: tò 9h00-10h30.
- Tổng kết: 10h30 -1 lhoo

- Tổ chức 2 đoàn đi trao tặng quà Tết của chương trình trực tiếp tại 02 tỉnh (Hà
Giang hoặc Lai Châu và Thừa Thiên Huế) theo danh sách được Sở VHTTDL 02 tỉnh
phối hợp với BTC lựa chọn và phê duyệt.
2. Địa điểm:
- Các không gian thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô,
Sơn Tây, Hà Nội, gồm:
+ Nhà Công vụ;
I + Quảng trường khu làng dân tộc III.
3. Thành phần:
3.1. Đơn vị chi đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3.2. Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
và các cá nhân, đữn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có tấm lòng hảo tâm chung tay
thực hiện.
3.3. Thành phần tham gia khai mạc, tổng kết, trao quà:

Ban Tổ chức, Đại diện lãnh đạo ủ y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Bộ VHTTDL, Tăng ni, phật tử, đại diện công đồng dân tộc đang hoạt động thường xuyên
tại LVHDL; đại diện các thành phần được huy động tham gia chương trình và toàn thể
thành phần tham gia chương trình thi gói bánh chưng xanh, (dự kiến khoảng 300 người).
3.4. Thành phần thực hiện chương trình:
ế Đoàn viên Công đoàn Ban Quản lý Làng VHDL các dân tộc Việt Nam
I Khoảng 50 phật tử: chùa Khmer Làng VHDL các dân tộc Việt Nam, chùa Phốp
Vân - Hà Nội (Chùa kết nghĩa với Chùa Khmer Làng VHDL các dân tộc Việt Nam),
I Khoảng 100 đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du
lịch các dân tộc Việt Nam và một số Đoàn cơ sở thuộc Đoàn Bộ VHTTDL...
1 Khoảng 50 chiến sĩ Trường sĩ quan Lục quân I
- Một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.
- Phóng viên báo chí, truyền thông, du khách trong nước và quốc tế.

3.5. Đổi tượng được nhận quà:

- Đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn sau bão lũ, thiên tại thuộc 2 tỉnh Hà
Giang hoặc Lai Châu và Thừa Thiên Huế (Do Sở VHTTDL 02 tỉnh đề xuất danh sách cụ
thể)
II.
KINH PHÍ T H ự C HIỆN VÀ HÌNH THỨC HUY ĐỘNG
1. Kỉnh phí: huy động kinh phí xã hội hóa, nguồn đóng góp của các cá nhân,
doanh nghiệp để tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết”:
huy động nguồn kinh phí để tổ chức gỏi 2000 bánh chưng xanh; mua 1.000 hộp mứt tết,
5 tấn gạo tẻ, mua túi đựng quà, và kinh phí tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá,
hoạt động phụ trợ.
2. Hình thức huy động:
- Gửi thư mời các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia tài trợ chương trình dưới
nhiều hình thức như: đóng góp nhân lực thực hiện chương trình;
- Quyền lợi của cá nhân, tổ chức khi tham gia tài trợ cho chương trình: được
quảng bá, giới thiệu thương hiệu trong khuôn khổ chương trình (in logo và quảng bá
thương hiệu trên phướn, băng zôn, banner, backrop...); được tham gia trực tiếp lễ khai
mạc, lễ tổng kết, trao tặng quà, được nhận thư cảm ơn, giấy chứng nhận của BTC chương
trình...
BAN TỔ CHỨC

