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UBND HUYỆN THANH MIỆN
BTC LIÊN HOAN CA, MÚA, NHẠC 

KHÔNG CHUYÊN NĂM 2022

Số:      /KH-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày 01 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Liên hoan “ca, múa, nhạc” không chuyên

 huyện Thanh Miện năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 931/ KH-BTC ngày  30 tháng 5  năm 2022 của Ban tổ 
chức Liên hoan “Ca, múa, nhạc” không chuyên tỉnh Hải Dương về việc tổ chức 
Liên hoan ca, múa, nhạc không chuyên tỉnh Hải Dương năm 2022. 

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân huyện Thanh Miện; Ban tổ chức Liên hoan ca, múa, nhạc không 
chuyên huyện Thanh Miện năm 2022 xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan “ Ca, 
múa, nhạc” không chuyên huyện năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1- Mục đích
Chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, lịch sử của đất nước và của tỉnh 

như: 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (1947-2022); 77 năm Cách mạng tháng 
Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2022); 
53 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2022) và các ngày lễ 
lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, huyện.

 Góp phần đánh giá thực trạng của phong trào văn nghệ, từ đó rút kinh 
nghiệm để có biện pháp tích cực trong việc chỉ đạo, củng cố và nâng cao chất 
lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Qua liên hoan, động viên tinh thần, 
giúp các hạt nhân phong trào văn nghệ quần chúng trong toàn huyện có điều kiện 
tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

 Đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hoá nghệ thuật của đông đảo 
Nhân dân trong huyện. Đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ cán bộ, 
Nhân dân ra sức thi đua, lập thành tích hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội.

2- Yêu cầu:
Liên hoan phải được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, trọng tâm vào việc đánh giá 

chung chất lượng phong trào, tạo không khí vui tươi, hào hứng trong nhân dân; 
đảm bảo tính nghiêm túc, thực hiện tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng 
phí.

Việc tổ chức liên hoan phải thực hiện theo Thông tư 09/2006/ TT- 
BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ 
chức hội thi, liên hoan văn nghệ quần chúng.

    II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC:
1- Chủ đề:
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Các chương trình tham gia Liên hoan là những tiết mục ca, múa, nhạc: ca 
ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, phong trào xây dựng nông thôn 
mới, phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hóa, bảo vệ chủ quyền biển đảo, ca 
ngợi cuộc sống tươi đẹp, ca ngợi những hình tượng đẹp trong công tác phòng 
chống dịch bệnh COVID-19… (khuyến khích những ca khúc ca ngợi mảnh đất và 
con người Hải Dương). 

2- Hình thức:
 Gồm 3 thể loại: hát mới, múa trên nền nhạc không lời và tấu nhạc cụ. Cụ thể 

như sau:
+ Đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca… 
+ Múa đơn, múa đôi, múa tập thể… 
+ Tấu nhạc cụ: độc tấu, song tấu, hòa tấu. 
Tổng thời lượng cho chương trình của một đội từ 25 - 30 phút. Thời gian tiếp 

quản sân khấu tối đa 5 phút. 
Nhạc đệm do các đơn vị tự chủ động. Có thể dùng nhạc thu sẵn, nhưng không 

sử dụng hát nhép.
 3. Đối tượng tham gia Liên hoan:
 Đối tượng tham gia Liên hoan gồm: các nghệ sĩ, diễn viên không chuyên; 

học sinh, sinh viên đang học tại các trường văn hoá nghệ thuật (chưa tốt nghiệp) có 
hộ khẩu thường trú tại địa phương; diễn viên chuyên nghiệp ở các đoàn nghệ thuật 
đã nghỉ hưu đang tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng tại địa 
phương (các nghệ sỹ đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu 
tú không tham gia Liên hoan). 

III- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
* Thời gian tổ chức: 02 ngày, Từ 07h00 ngày 19/8-20/8/2022.
* Địa điểm: Tại nhà văn hóa trung tâm huyện.
IV- CƠ CẤU, HÌNH THỨC GIẢI THƯỞNG:
1- Giải thưởng tập thể gồm: ( Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng): 01 

Giải xuất sắc, 01 giải nhất, 02 giải  nhì, 05 Giải ba, 08 giải khuyến khích (Đối với 
những đơn vị tham dự không đầy đủ các phần thi, BTC sẽ xem xét để có thể  quyết 
định trao giải khuyến khích hay không)

 2- Giải cá nhân: ( Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng):: 01 giải nhất, 02 
giải nhì, 05 giải ba.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Kinh phí:
Kinh phí tổ chức tập luyện của các đơn vị được trích từ ngân sách sự nghiệp 

văn hóa cấp cơ sở.
Kinh phí tổ chức liên hoan cấp huyện và tham gia cấp tỉnh được trích từ 

nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2022 của Trung tâm Văn hóa - Thể thao.
2- Phân công nhiệm vụ:
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* Ông Khổng Quốc Toản - Huyện uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND huyện - 
Trưởng Ban tổ chức, phụ trách chung và khai mạc Liên hoan.

*Ông Nguyễn Văn Chính - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Phó 
Trưởng ban.

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND huyện về các nội dung trong công tác 
chuẩn bị, tiến hành và tổ chức Liên hoan. Chủ trì các cuộc họp, phân công các 
thành viên Ban tổ chức thực  hiện các nhiệm vụ giải quyết những vướng mắc, khó 
khăn các đơn vị đề xuất về BTC và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến 
công tác tổ chức Liên hoan theo quy định.

* Ông: An Văn Chuyện -  Phó Trưởng phòng Văn hóa thông tin  huyện. 
Phối hợp với các đơn vị chức năng giúp Ban tổ chức, Ban giám khảo hướng 

dẫn, giám sát các đơn vị tham gia Liên hoan theo đúng kế hoạch, quy chế; 
Tham gia và làm Trưởng ban Ban giám khảo, chịu trách nhiệm về lĩnh vực 

chuyên môn,  có nhiệm vụ Báo cáo đánh giá về mặt chuyên môn của Liên hoan.
* Bà Giang Thị Thía - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. 
Phối hợp với các đơn vị chức năng giúp Ban tổ chức, Ban giám khảo hướng 

dẫn, giám sát các đơn vị tham gia Liên hoan theo đúng kế hoạch, quy chế; 
Đôn đốc Hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn tích cực tham gia Liên 

hoan.
* Bà Nguyễn Thị Lan - Phó Giám đốc TTVHTT. 
 Tham mưu hoàn thiện các văn bản: Kế hoạch, quy chế và các quyết định có 

liên quan, đúng về hình thức đảm bảo về nội dung;  Tham mưu cho Đ/c Trưởng 
Ban tổ chức các cuộc họp triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Liên hoan; Phối 
hợp với Phòng Văn hóa thông tin huyện và các thành viên trong Ban tổ chức: 
Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, phụ trách công tác trang trí 
khánh tiết, cơ sở vật chất phục vụ Liên hoan;  Huy động tối đa lực lượng của 
Trung tâm tham gia tổ chức Liên hoan; Đón tiếp đại biểu khách mời và các đoàn 
dự Liên hoan theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức. 

Tham gia thành phần Ban giám khảo; Thực hiện các nhiệm vụ khác do 
Trưởng ban tổ chức phân công.

* Ông Phạm Quang Dương- Cán bộ Trung tâm VHTT.
Giúp Ban tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, điều hành hệ 

thống âm thanh, ánh sáng trong quá trình tổ chức liên hoan
Thực hiện một số công việc khác do Trưởng BTC phân công.
* Bà:  Nguyễn Thị Thanh - Cán bộ  TTVHTT. 
Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các tiêu chí, hệ thống thang điểm, 

bảng điểm cụ thể giúp cho việc chấm thi khách quan, chuẩn xác nhằm đảm bảo 
chất lượng Liên hoan;

 Có trách nhiệm giúp Ban tổ chức theo dõi, điều hành công tác thi đua khen 
thưởng;
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Giúp Ban tổ chức đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tham gia Liên hoan theo 
đúng Kế hoạch, quy chế; 

 Tham gia thành phần Thư ký Liên hoan; Thực hiện các nhiệm vụ khác do 
Trưởng BTC phân công..

*Ông: Nhữ Văn Phúc - Cán bộ Trung tâm VHTT - Thành viên
Giúp Ban tổ chức đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tham gia Liên hoan theo 

đúng Kế hoạch, quy chế; Chủ động thanh quyết toán đảm bảo nguồn kinh phí phục 
vụ Liên hoan 

* UBND các xã, thị trấn: 
Xây dùng kÕ ho¹ch, lựa chọn  những hạt nhân tiêu biểu, tæ chøc tËp luyÖn, 

®¶m b¶o chÊt lîng tham gia Liên hoan đông đủ, đúng thành phần.

Đăng ký chương trình tham tham gia liên hoan gửi về Trung tâm Văn hóa- 
Thể thao huyện - Cơ quan Thường trực Ban tổ chức trước ngày 15/8/2022 - Đ/c 
Thanh, SĐT: 0985. 705. 883 

 Liên hoan ca, múa , nhạc không chuyên huyện Thanh Miện năm 2022 là một 
trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 
năm 2022. Đề nghị UBND các xã, thị trấn cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể 
để tổ chức triển khai thực hiện.Trong quá trình tổ chức thực hiện, có vấn đề gì 
vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo về Ban tổ chức ( Trung tâm Văn hóa thể thao 
huyện) để kịp thời giải quyết, đảm bảo cho liên hoan đạt kết quả cao./.
                                                              

Nơi nhận:
- Sở VHTTDL; ( Thay B/c )                                                                         
- UBND Huyện; ( Thay B/c )   
- Thành viên BTC;    
- UBND các xã, TT; 
- Lưu: TTVHTT.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Khổng Quốc Toản
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