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

huyện Gia Lộc năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 931/KH-BTC ngày 30/05/2022 của Ban tổ chức Liên 
hoan “Ca múa nhạc không chuyên” tỉnh Hải Dương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND huyện 
Gia Lộc về việc thành lập Ban tổ chức Liên hoan “Ca múa nhạc không chuyên” 
huyện Gia Lộc năm 2022.

Ban tổ chức Liên hoan “Ca múa nhạc không chuyên” huyện xây dựng Kế 
hoạch tổ chức Liên hoan “Ca múa nhạc không chuyên” huyện Gia Lộc năm 2022, 
lựa chọn chương trình tiêu biểu tham gia Liên hoan cấp tỉnh, 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, của 

tỉnh, của huyện như: Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-
27/7/2022); 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022); 77 năm truyền thống ngành VHTT 
(28/8/1945-28/8/2022); kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Gia Lộc 
(22/6/1946-22/6/2022);

- Thông qua Liên hoan nhằm củng cố và nâng cao chất lượng công tác văn 
hoá văn nghệ cho các câu lạc bộ, đội văn nghệ xung kích ở cơ sở. Đồng thời 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 không ngừng nâng cao 
chuyên môn nghiệp vụ.

- Góp phần đánh giá thực trạng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, từ 
đó rút kinh nghiệm để có biện pháp tích cực trong việc chỉ đạo, củng cố và nâng 
cao chất lượng các hoạt động văn hoá văn nghệ trên địa bàn toàn huyện; 

- Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hoá nghệ thuật của đông đảo 
nhân dân trong huyện; góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân 
dân và thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” và phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2. Yêu cầu
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- Liên hoan "Ca múa nhạc không chuyên” huyện Gia Lộc năm 2022 được 
tiến hành tổ chức ở 2 cấp, từ cấp xã đến cấp huyện.

- Liên hoan “Ca múa nhạc không chuyên” huyện Gia Lộc năm 2022 đảm 
bảo đúng quy định, chặt chẽ chu đáo, đánh giá đúng chất lượng phong trào và hoạt 
động Liên hoan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; đảm bảo 
nghiêm túc, đúng quy định, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí.

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

II. NỘI DUNG
1. Chủ đề
- Nội dung 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, KDC văn hóa, bảo vệ chủ quyền biển 
đảo, ca ngợi cuộc sống tươi đẹp.

- Tập trung vào chủ đề kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 
(27/7/1947-27/7/2022). Nhằm tưởng niệm, tri ân những người thương binh, liệt sĩ 
đã hi sinh, mất mát trong những cuộc chiến tranh của đất nước, qua đó tuyên 
truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với Cách 
mạng từ trước đến nay. 

- Ca ngợi truyền thống tươi đẹp và hào hùng về mảnh đất và con người Gia 
Lộc. 

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 mỗi 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 sử dụng nhạc thu sẵn, nhưng 

không sử dụng hát nhép.
- Chương trình tham gia Liên hoan phải xây dựng tổng thể, liền mạch; có 

dụng ý nghệ thuật, đảm bảo ít nhất 2/3 thể loại (ca, múa, nhạc cụ).
3. Đối tượng tham gia Liên hoan
- Gồm các nghệ sĩ, diễn viên không chuyên có hộ khẩu thường trú tại các địa 

phương trên địa bàn huyện (các nghệ sỹ đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ 
Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú không tham gia Liên hoan).
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- Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của địa phương để xây dựng, tập luyện, 
lựa chọn một chương trình tiêu biểu nhất tham gia Liên hoan cấp huyện. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức Liên hoan
- Thời gian tổ chức Liên hoan cấp xã hoàn thành trước 05/7/2022.
- Thời gian tổ chức Liên hoan cấp huyện vào ngày 19 và 20/07/2022.
- Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện.
- Sau Liên hoan cấp huyện, Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện chọn đơn 

vị có chương trình tiêu biểu nhất để tập huấn nâng cao tham gia Liên hoan cấp 
tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác tổ chức
- Thành lập Ban tổ chức Liên hoan trong đầu tháng 06/2022.
- Trưởng Ban tổ chức Quyết định thành lập các tổ công tác giúp việc Ban tổ 

chức: Ban giám khảo, Tổ thư ký và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 
Ban tổ chức.

2. Nhiệm vụ của Ban tổ chức
2.1. Công tác hướng dẫn, kiểm tra
- Hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ cho các xã, thị trấn (nếu 

có nhu cầu) tham gia “Liên hoan ca múa nhạc không chuyên” cấp huyện. 
- Cơ quan Thường trực (Trung tâm Văn hóa - Thể thao) của Ban tổ chức sẽ 

tổng duyệt chương trình của các đơn vị trước khi tham gia Liên hoan cấp huyện.  
2.2. Về chuyên môn nghiệp vụ
- Cơ quan thường trực Ban tổ chức có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, tăng 

cường cán bộ, viên chức xuống giúp các xã, thị trấn có khó khăn về chuyên môn, 
nghiệp vụ để có chương trình tham gia Liên hoan cấp huyện theo kế hoạch.

- Xây dựng Quy chế “Liên hoan Ca múa nhạc không chuyên” cấp huyện vào 
nửa đầu tháng 6/2022.

2.3. Tổng kết, khen thưởng
- Tổng kết Liên hoan phải căn cứ vào các nội dung sau:
+ Số đội văn nghệ của các xã, thị trấn tham gia Liên hoan.
+ Quy mô tổ chức Liên hoan.
+ Thành tích, thứ hạng tham gia Liên hoan của các đội văn nghệ xã, thị trấn.
- Ban Tổ chức Liên hoan căn cứ vào thành tích của tập thể, cá nhân để xem 

xét, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo đúng Quy chế đã ban hành. 
2.4. Kinh phí tổ chức 
- Kinh phí tham gia Liên hoan ở cấp nào, cấp đó chịu trách nhiệm, nằm 

trong chỉ tiêu kế hoạch đã giao năm 2022.
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- Kinh phí tổ chức Liên hoan “Ca múa nhạc không chuyên” cấp huyện năm 
2022, được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
huyện.

2.5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Căn cứ kế hoạch của Ban tổ chức huyện và điều kiện, tình hình thực tế của 

địa phương để tổ chức Liên hoan "Ca múa nhạc không chuyên” cấp xã; hoặc xây 
dựng chương trình văn nghệ tiêu biểu tham gia Liên hoan cấp huyện. 

- Chỉ đạo, đôn đốc cán bộ công chức văn hóa - xã hội đăng ký chương trình 
tham gia Liên hoan cấp huyện gửi về Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Gia 
Lộc (cơ quan thường trực của BTC) (theo mẫu) trước ngày 10/07/2022.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Liên hoan “Ca múa nhạc không chuyên”  
huyện Gia Lộc năm 2022. Ban tổ chức Liên hoan đề nghị UBND các xã, thị trấn 
nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- BTC Liên hoan tỉnh; (Để báo cáo)  
- Lãnh đạo Huyện ủy;                      
- Lãnh đạo UBND huyện;       (Để chỉ đạo)
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 
- Phòng Văn hóa thông tin huyện;
- Thành viên BTC, BGK, TTK;
- UBND các xã, thị trấn;                (Để thực hiện)
- Lưu: TT

TRƯỞNG BAN 

    PHÓ CHỦ TỊCH  UBND HUYỆN
Phạm Văn Tuyên
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