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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG PHÚC

  Số:  /KH-UBND

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

Hồng Phúc, ngày 04  tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức liên hoan “Ca múa nhạc’’ không chuyên huyện Ninh Giang 

năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số: 25/KH-TrTVHTT, ngày 31 tháng 5 năm 2022 của 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Ninh Giang về việc tổ chức liên hoan "Ca 
múa nhạc" không chuyên huyện Ninh Giang năm 2022. 

Ủy ban nhân dân xã Hồng Phúc xây dựng kế hoạch Tổ chức liên hoan "Ca 
múa nhạc" không chuyên xã Hồng Phúc và Tham gia liên hoan “Ca múa nhạc” 
không chuyên huyện Ninh Giang năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Mục đích.

- Nhằm cổ vũ các phong trào thi đua các cấp, các ngành, các địa phương 
triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu kinh 
tế - xã hội  năm 2022; Lập thành tích kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 
27/7/1947- 27/7/2022); Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 
tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2022) và 53 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh vĩ 
đại (1969 – 2022); 77 năm ngày truyền thống ngành văn hóa thông tin (28/8) các 
ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của địa phương;

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền về Chương trình 
mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền về chủ quyền biển 
đảo Việt Nam…;

- Đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa của đông đảo 
quần chúng nhân dân các làng văn hóa trong xã.

- Rà soát, đánh giá đúng thực trạng đời sống văn hóa văn nghệ của các làng 
văn hóa. Từ đó rút kinh nghiệm để có biện pháp chỉ đạo, củng cố và nâng cao chất 
lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ của các làng văn hóa; góp phần động viên 
các làng văn hóa và nhân dân tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã 
đạt được trong phong trào xây dựng của địa phương.

- Thông qua liên hoan giúp các đội văn nghệ quần chúng ở các làng văn hóa 
có điều kiện tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm và giao lưu văn hóa 
văn nghệ.
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2. Yêu cầu.

- Liên hoan "Ca múa nhạc" không chuyên phản ánh thực chất phong trào 
văn nghệ quần chúng ở địa phương;

- Các chương trình tham gia liên hoan phải có chủ đề rõ ràng, được Đảng ủy 
- UBND xã phê duyệt, phải đạt yêu cầu về chất lượng, tạo không khí vui tươi, hào 
hứng trong nhân dân, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản, thực hiện 
tiết kiệm, không phô trương, lãng phí;

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.

1. Nội dung.

- Nội dung các chương trình tham gia liên hoan cần tập trung vào chủ đề sau:

- Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước đổi mới; ca ngợi con 
người, tiềm năng, thế mạnh của đất nước, của địa phương (khuyến khích các ca 
khúc viết về quê hương Hồng Phúc).

- Cổ vũ gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; 
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’; ... đề cao giá trị tinh thần, nhân văn 
của con người, giữ gìn và bảo tồn các di sản văn hóa nhằm xây dựng và phát triển 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

2. Hình thức.

- Thể loại tham gia liên hoan: Gồm Hát mới, múa, độc tấu Cụ thể như sau:

+ Hát mới: đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca ...

+ Múa: múa đơn, múa đôi, múa tập thể.

+ Tấu nhạc cụ: Độc tấu, song tấu, hòa tấu.

- Chương trình của mỗi đơn vị phải đảm bảo hai thể loại trở lên (ưu tiên đơn 
vị tham gia đủ 03 thể loại trở lên).

- Thời gian: Mỗi chương trình của một đội từ 25-30 phút. Thời gian tiếp 
quản sân khấu tối đa 5 phút.

3. Đối tượng tham gia liên hoan.

- Mỗi làng văn hóa 01 đội văn nghệ tham gia liên hoan “Ca múa nhạc” 
không chuyên cấp huyện.

- Các diễn viên, nhạc công phải là người có hộ khẩu thường trú tại địa 
phương. Không chấp nhận diễn viên chuyên nghiệp tham gia biểu diễn ở các đội. 
Trường hợp đặc biệt, các đội có thể mượn nhạc công của đơn vị khác đệm nhạc 
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hoặc nhạc sẵn không có lời cho đơn vị mình (nếu sử dụng nhạc thu sẵn ghi trên 
đĩa, USB không sử dụng điện thoại).

- Các Làng văn hóa lập danh sách diễn viên, nhạc công, có xác nhận của 
Trưởng thôn gửi về Ủy ban nhân dân xã.

III. Kế hoạch tham gia liên hoan “Ca múa nhạc” không chuyên huyện 
Ninh Giang năm 2022.

           - UBND xã giao cho làng văn hóa thôn Đà Phố tham gia “Ca múa nhạc” 
không chuyên huyện Ninh Giang năm 2022. Đề nghị trưởng thôn Đà Phố chuẩn bị 
các điều kiện, lập danh sách diễn viên, nhạc công có xác nhận của UBND xã gửi 
về (Đ/c Nguyễn Văn Cường) từ ngày 06 đến 14/7/2022 để gửi về Trung tâm Văn 
hóa thể thao huyện. đồng thời chỉ đạo tập luyện các tiết mục văn nghệ phù hợp với 
nội dung, hình thức nêu trong kế hoạch. 

* Thể loại tham gia liên hoan: Gồm Hát mới, múa, độc tấu Cụ thể như sau:

+ Hát mới: đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca ...

+ Múa: múa đơn, múa đôi, múa tập thể.

+ Tấu nhạc cụ: Độc tấu, song tấu, hòa tấu.

- Chương trình của mỗi đơn vị phải đảm bảo hai thể loại trở lên (ưu tiên đơn 
vị tham gia đủ 03 thể loại trở lên).

- Mỗi chương trình của một đội từ 25-30 phút. Thời gian tiếp quản sân khấu 
tối đa 5 phút.

- Thời gian tổ chức dự kiến vào đầu tháng 8/2022( Sẽ có thông báo cụ thể 
sau).

          - Ban tổ chức Liên hoan “ Ca múa nhạc” không chuyên huyện trao giải A, B, 
C, cho các đơn vị và cá nhân có thành tích cao trong liên hoan.

IV. Tổ chức thực hiện.

- UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch tới các Làng văn hóa, cán bộ 
chuyên môn kết hợp cùng các đồng chí trưởng thôn trong việc hướng dẫn, đôn đốc, 
kiểm tra tổ chức liên hoan "Ca múa nhạc" không chuyên của Đội văn nghệ.

         - Trưởng thôn Đà Phố, thôn Phụ Dực, thôn An Lãng triển khai Đội văn nghệ 
thôn chủ động trong việc tổ chức tập luyện và tham gia liên hoan "Ca múa nhạc" 
không chuyên xã Hồng Phúc năm 2022. Xây dựng kinh phí tập luyện và kinh phí 
cho đội văn nghệ tham gia liên hoan “ca múa nhạc” không chuyên huyện Ninh 
Giang năm 2022 báo cáo lãnh đạo UBND xã 

- UBND xã giao cho làng văn hóa thôn Đà Phố chuẩn bị các điều kiện tham 
gia liên hoan “ca múa nhạc” không chuyên huyện Ninh Giang năm 2022.
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          Trên đây là kế hoạch tổ chức liên hoan “Ca múa nhạc” không chuyên xã 
Hồng Phúc năm 2022 và kế hoạch tham gia liên hoan “Ca múa nhạc” không 
chuyên huyện Ninh Giang năm 2022 đề nghị các đơn vị căn cứ kế hoạch triển khai, 
tổ chức thực hiện. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

  Bùi Thị Chiên

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG PHÚC

  Số: 20/KH-UBND

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

Hồng Phúc, ngày 03 tháng 6 năm 2019
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KẾ HOẠCH
Tổ chức liên hoan "Ca múa nhạc" không chuyên xã Hồng Phúc năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-TrTVHTT, ngày 23 tháng 6 năm 2019 của 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Ninh Giang về việc tổ chức liên hoan "Ca 
múa nhạc" không chuyên huyện Ninh Giang năm 2019. 

Ủy ban nhân dân xã Hồng Phúc xây dựng kế hoạch Tổ chức liên hoan "Ca 
múa nhạc" không chuyên xã Hồng Phúc năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Mục đích.

- Nhằm cổ vũ các phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể tại địa phương; 
Lập thành tích kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 (1947 - 2019); 
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 
(1945 - 2019) và 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh vĩ đại (1969 – 2019); 74 
năm ngày truyền thống ngành văn hóa thông tin (28/8) các ngày kỷ niệm, các ngày 
lễ lớn, các sự kiện chính trị của địa phương;

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền về Chương trình 
mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền về chủ quyền biển 
đảo Việt Nam…;

- Đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa của đông đảo 
quần chúng nhân dân các làng văn hóa trong xã.

- Rà soát, đánh giá đúng thực trạng đời sống văn hóa văn nghệ của các làng 
văn hóa. Từ đó rút kinh nghiệm để có biện pháp chỉ đạo, củng cố và nâng cao chất 
lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ của các làng văn hóa; góp phần động viên 
các làng văn hóa và nhân dân tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã 
đạt được trong phong trào xây dựng của địa phương.

- Thông qua liên hoan giúp các đội văn nghệ quần chúng ở các làng văn hóa 
có điều kiện tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm và giao lưu văn hóa 
văn nghệ.

2. Yêu cầu.

- Liên hoan "Ca múa nhạc" không chuyên phản ánh thực chất phong trào 
văn nghệ quần chúng ở địa phương;

- Các chương trình tham gia liên hoan phải có chủ đề rõ ràng, được Đảng ủy 
- UBND xã phê duyệt, phải đạt yêu cầu về chất lượng, tạo không khí vui tươi, hào 
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hứng trong nhân dân, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản, thực hiện 
tiết kiệm, không phô trương, lãng phí;

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.
1. Nội dung.
- Nội dung các chương trình tham gia liên hoan cần tập trung vào chủ đề sau:
- Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước đổi mới; ca ngợi con 

người, tiềm năng, thế mạnh của đất nước, của địa phương (khuyến khích các ca 
khúc viết về quê hương Hồng Phúc).

- Cổ vũ gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước ... 
đề cao giá trị tinh thần, nhân văn của con người, giữ gìn và bảo tồn các di sản văn 
hóa nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc.

2. Hình thức.
- Thể loại tham gia liên hoan: 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.
- Chương trình của mỗi đơn vị phải đảm bảo hai thể loại trở lên (ưu tiên đơn 

vị tham gia đủ 03 thể loại trở lên).
- Thời gian: Mỗi chương trình của một đội từ 30 - 35 phút. Thời gian tiếp 

quản sân khấu tối đa 5 phút.
3. Đối tượng tham gia liên hoan.
- Làng văn hóa Phụ Dực tổ chức 01 đội văn nghệ tham gia liên hoan “Ca 

múa nhạc” không chuyên cấp huyện.
- Các diễn viên, nhạc công phải là người có hộ khẩu thường trú tại địa 

phương. Không chấp nhận diễn viên chuyên nghiệp tham gia biểu diễn ở các đội. 
Trường hợp đặc biệt, các đội có thể mượn nhạc công của đơn vị khác đệm nhạc 
hoặc nhạc sẵn không có lời cho đơn vị mình (nếu sử dụng nhạc thu sẵn ghi trên 
đĩa, USB không sử dụng điện thoại).

- Các Làng văn hóa lập danh sách diễn viên, nhạc công, có xác nhận của 
Trưởng thôn gửi về Ủy ban nhân dân xã.

4. Thời gian tổ chức Liên hoan.
- Thời gian tổ chức dự kiến vào đầu tháng 8/2019 (Có thông báo cụ thể sau).

III. Tổ chức thực hiện.



7

- UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch tới Làng văn hóa Phụ Dực, cán 
bộ chuyên môn kết hợp cùng với trưởng thôn trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 
tra tổ chức liên hoan "Ca múa nhạc" không chuyên của Đội văn nghệ.

- Trưởng thôn Phụ Dực triển khai Đội văn nghệ thôn chủ động trong việc tổ 
chức tập luyện và tham gia liên hoan "Ca múa nhạc" không chuyên, xây dựng kinh 
phí tập luyện và kinh phí tham gia tổ chức cho Đội văn nghệ báo cáo Lãnh đạo 
UBND xã.

- Đội văn nghệ thôn Phụ Dực lập danh sách diễn viên, nhạc công có xác 
nhận của UBND xã gửi về UBND xã (Đ/c Nguyễn Thị Khánh) trước ngày 
30/6/2019 để gửi về Trung tâm Văn hóa thể thao huyện.

Để liên hoan "Ca múa nhạc" không chuyên huyện Ninh Giang năm 2019 
thành công. Ủy ban nhân dân xã Hồng Phúc đề nghị Trưởng thôn quan tâm, tạo 
điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất đội văn nghệ  tập luyện chu đáo và tham dự 
liên hoan đạt kết quả cao.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

                  Hoàng Văn Kiệm
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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG PHÚC

  Số: 16/KH-UBND

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

Hồng Phúc, ngày 04  tháng 6 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội diễn Sân khấu không chuyên huyện Ninh Giang năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-TrTVHTT, ngày 16 tháng 5 năm 2018 của 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Ninh Giang về việc tổ chức Hội diễn Sân 
khấu không chuyên huyện Ninh Giang năm 2018. 

Ủy ban nhân dân xã Hồng Phúc xây dựng kế hoạch Tổ chức Hội diễn Sân 
khấu không chuyên huyện Ninh Giang năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Mục đích.

- Nhằm cổ vũ các phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể tại địa phương; 
Lập thành tích 73 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2018) và 
các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của địa phương;

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng các cấp; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn 
mới; Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam và các phong trào thi đua yêu 
nước khác….:

- Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa nghệ thuật của đông đảo 
nhân dân  ở các thôn trên địa bàn xã.

- Rà soát, đánh giá chất lượng của đội ngũ diễn viên, nhạc công, tác giả, đạo 
diễn… và phong trào văn nghệ quần chúng. Từ đó có kế hoạch, biện pháp để củng 
cố duy trì và đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng, góp phần xây dựng và 
phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Thông qua Hội diễn giúp những người làm công tác văn nghệ quần chúng 
ở các cơ sở tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụvà giao lưu văn hóa văn nghệ.
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2. Yêu cầu.

- Hội diễn cần phản ánh thực chất của phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ 
sở;

- Chương trình tham gia Hội diễn phải có chủ đề rõ ràng, phải đạt yêu cầu về 
chất lượng, tạo không khí vui tươi, hào hứng trong nhân dân, phải đảm bảo tuyệt 
đối an toàn về người và tài sản, thực hiện tiết kiệm, không phô trương, lãng phí và 
được Đảng ủy – UBND phê duyệt.

- Trước hoặc sau khi tham gia hội diễn cấp huyện các đơn vị cần tổ chức 
công diễn phục vụ nhân dân địa phương.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC NGHỆ THUẬT.
1. Nội dung.
- Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước; thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng các cấp, chào mừng các ngày Lễ, kỷ niệm lớn của đất nước; phản ánh các 
thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước nói chung và huyện Ninh Giang nói 
riêng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn 
xã hội; nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong việc “Học và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình mục tiêu 
Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; “ Lành mạnh hóa việc cưới, việc tang và lễ 
hội”, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội như: Tệ tham 
nhũng, quan liêu, các tệ nạn xã hội (mê tín dị đoan, số đề, cờ bạc, ma túy, phòng 
chống bạo lực gia đình…)  

- Đề cao các giá trị tinh thần, nhân văn của con người, giữ gìn và bảo tồn các 
di sản văn hóa nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc.

2. Hình thức.
- Hội diễn sân khấu không chuyên huyện Ninh Giang năm 2018  sẽ được tổ 

chức với các loại hình sân khấu như: Chèo, tuồng, kịch nói, cải lương… (không sử 
dụng kịch bản mà đơn vị đã được dàn dựng và tham gia hội diễn cấp huyện các lần 
trước). Khuyến khích các tác phẩm tự biên, sáng tác mới và loại hình sân khấu 
chèo truyền thống.

- Thời gian cho một chương trình tham gia Hội diễn từ 35 - 40 phút. 
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
- Làng văn hóa Đà Phố tổ chức 01 đội văn nghệ tham dự Hội diễn.
- Các diễn viên, nhạc công phải là người có hộ khẩu thường trú tại địa 

phương. Không chấp nhận diễn viên chuyên nghiệp tham gia biểu diễn ở các đội. 
Trường hợp đặc biệt, các đội có thể mời nhạc công của đơn vị khác tham gia đệm 
nhạc cho đơn vị mình.

- Số lượng diễn viên, nhạc công (kể cả lãnh đạo và lái xe) của mỗi đội tham 
gia hội diễn không quá 20 người.
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IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI DIỄN
1. - Thời gian: Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2018 (sẽ có thông báo cụ 

thể sau).
2. - Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm huyện.  
V – GIẢI THƯỞNG
- Ban tổ chức trao giải A, B, C cho cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc 

trong hội diễn.
- Đội văn nghệ đăng ký đúng họ, tên diễn viên, địa chỉ và họ tên nhân vật 

trong vở diễn để tham gia chấm điểm xét giải thưởng cá nhân.
VI – TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch Hội diễn, cán bộ chuyên môn 

kết hợp cùng với trưởng thôn trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tổ chức Hội 
diễn của Đội văn nghệ.

- Trưởng thôn Đà Phố triển khai Đội văn nghệ thôn chủ động trong việc tổ 
chức tập luyện và tham gia hội diễn, xây dựng kinh phí tập luyện và kinh phí tham 
gia tổ chức cho Đội văn nghệ báo cáo Lãnh đạo UBND xã.

- Đội văn nghệ thôn Đà Phố lập danh sách diễn viên, nhạc công có xác nhận 
của UBND xã gửi về UBND xã (Đ/c Nguyễn Thị Khánh) trước ngày 25/6/2018 để 
gửi về Trung tâm Văn hóa thể thao huyện.

Để Hội diễn sân khấu không chuyên huyện Ninh Giang năm 2018 thành 
công. Ủy ban nhân dân xã Hồng Phúc đề nghị Trưởng thôn quan tâm, tạo điều kiện 
về thời gian, cơ sở vật chất đội văn nghệ  tập luyện chu đáo và tham dự Hội diễn 
đạt kết quả.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
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