
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Vũ Muộn, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 12/7/2022 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông 

năm 2022; 

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng 

tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022).UBND xã Vũ Muộn xây dựng Kế 

hoạch tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng (NTQC) huyện Bạch Thông năm 

2022, với những nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm cổ vũ, động viên, thúc đẩy phong trào văn hoá, văn nghệ trên địa bàn 

xã phát triển và tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức - lao động, 

học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn 

có dịp giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, từ đó khơi dậy lòng 

tự hào dân tộc, lòng yêu nước, yêu nghề, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua 

lập nhiều thành tích trong học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Thông qua Hội diễn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào văn hoá, 

văn nghệ tại đơn vị, địa phương; đồng thời gắn với các phong trào thi đua xây 

dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, từ đó phát hiện các hạt nhân văn nghệ để 

tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng diễn viên tham dự các kỳ hội diễn của tỉnh 

và làm nòng cốt trong phong trào văn hoá, văn nghệ tại cơ sở. 

2. Yêu cầu 

- Chương trình, tiết mục tham gia hội diễn phải đảm bảo về chất lượng nghệ 

thuật, phong phú và đa dạng về nội dung, dàn dựng phải hợp lý, sinh động, đúng 

chủ đề. Đặc biệt chú trọng khai thác, đặt lời và dàn dựng các tiết mục tự biên mang 

tính nghệ thuật cao từ chất liệu dân ca, dân vũ của địa phương. 

- Tuyển chọn đoàn diễn viên và tập luyện các tiết mục tham gia hội diễn theo 

đúng kế hoạch, trong quá trình tham gia tập luyện và biểu diễn các diễn viên phải 

chấp hành nghiêm chỉnh các quy định và điều lệ của ban tổ chức hội diễn đề ra. 

II. NỘI DUNG THAM GIA 

1. Chủ đề: 
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Ca ngợi Đảng, Bác Hồ; Ca ngợi quê hương, đất nước; Ca ngợi tinh thần đấu 

tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân các dân tộc… 

2. Thể loại: Ca, múa, nhạc, tổng hợp, trình diễn trang phục dân tộc. 

- Các tiết mục ca: Đơn ca, song ca, tốp ca… 

- Các tiết mục múa: Múa đơn, múa đôi, múa tập thể… 

- Các tiết mục nhạc: Độc tấu, song tấu, hòa tấu… 

- Các tiết mục tổng hợp: Là các tiết mục kết hợp ca, múa, nhạc… 

- Trình diễn trang phục dân tộc: cử 01 đôi nam, nữ trình diễn trang phục dân 

tộc trên nền nhạc và có lời bình về bộ trang phục được trình diễn. 

3. Dự kiến chương trình, thời gian tập luyện và tham gia hội diễn: 

- Dự kiến chương trình của Đoàn Nghệ thuật quần chúng xã Vũ Muộn tham gia 

hội diễn: Từ 05 tiết mục trở lên, thời gian biểu diễn từ 30 đến 35 phút. (Ưu tiên các 

tiết mục tự biên, hát then, đàn tính mang đậm đà bản sắc dân tộc của địa phương). 

- Thời gian dự kiến tập luyện các tiết mục:Trong tháng 8 năm 2022. 

- Địa điểm tập luyện: Tại nhà văn hóa thôn Tốc Lù xã Vũ Muộn (có thông 

báo cụ thể sau) 

- Thời gian Đoàn tham làm quen sân khấu 01 ngày; thời gian tham gia hội 

diễn dự kiến 03 ngày(Theo lịch của BTC hội diễn) tại Hội trường UBND huyện. 

4. Thành phần và đối tượng tham gia: 

- Đoàn thanh niên xã Vũ Muộn.  

- Hội phụ nữ xã Vũ Muộn. 

- Cán bộ, công chức UBND xã Vũ Muộn. 

- Giáo viên và học sinh trên địa bàn xã Vũ Muộn. 

- Quần chúng nhân dân là những hạt nhân văn nghệ sinh sống tại 10 thôn 

thuộc địa bàn xã Vũ Muộn. 

5. Kinh phí 

Chi từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của địa phương năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa -  Xã hội (Phụ trách lĩnh vực Văn hóa Thông tin). 

- Tham mưu UBND xây dựng kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn Nghệ 

thuật quần chúng xã năm 2022, đề xuất xin kinh phí trong thời gian tập luyện và 

thời gian tham gia biểu diễn. 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên xã, Hội Phụ nữ, công đoàn xã lựa chọn diễn 

viên tham gia phù hợp với từng tiết mục đã biên đạo. 

2. Công chức Tài Chính - Kế toán  

- Tham mưu cho UBND xã bố trí, đảm bảo nguồn kinh phí cho đoàn NTQC 

xã Vũ Muộn tham gia Hội diễn. 

- Hướng dẫn sử dụng và quyết toán kinh phí tham gia Hội diễn NTQC huyện 

Bạch Thông năm 2022 đảm bảo đúng quy định. 
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3. Đề nghị Đoàn thanh niên và Hội liên hiệp Phụ nữ, công đoàn xã 

- Đoàn thanh niên phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ, công đoàn xã lựa chọn diễn 

viên để thành lập đoàn NTQC xã Vũ Muộn (chủ yếu lấy lực lượng là đoàn viên 

thanh niên, Các thành viên trong đội văn nghệ được lựa chọn phải đảm bảo thời 

gian, có trách nhiệm, nghiêm túc trong việc luyện tập và biểu diễn). 

- Đoàn thanh niên, phụ nữ xã Vũ Muộn giúp quản lý, đảm bảo số lượng con 

người trong quá trình tập luyện tại địa phương và tham gia hội diễn tại huyện. 

- Đoàn thanh niên, phụ nữ, công đoàn xã phối hợp lựa chọn diễn viên tham 

gia phù hợp với từng tiết mục tiết mục đã biên đạo. 

4. Ban biên tập Đài Truyền thanh, Trang TTĐT xã 

Tuyên truyền trước, trong, sau Hội diễn về mục đích ý nghĩa và kết quả của 

Hội diễn NTQC huyện Bạch Thông năm 2022. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể xã  

- Tham gia ý tưởng xây dựng chương trình NTQC của đoàn xã. 

- Tham gia đoàn diễn viên đội NTQC xã (do UBND xã lựa chọn) 

- Tạo điều kiện để các diễn viên tham gia tập luyện và biểu diễn tại Hội diễn 

NTQC huyện Bạch Thông năm 2022. 

- Tuyên truyền đến các hội viên và nhân dân về thời gian tổ chức Hội diễn 

NTQC huyện Bạch Thông năm 2022. 

6. Các đơn vị trường học đóng trên địa bàn 

Lựa chọn diễn viên là giáo viên, học sinh có năng khiếu nghệ thuật của nhà 

trường tham gia đoàn NTQC xã Vũ Muộn, tạo điều kiện cho diễn viên tham gia tập 

luyện và biểu diễn theo kế hoạch của địa phương và BTC Hội diễn đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Bạch 

Thông năm 2022 của Uỷ ban nhân dân xã Vũ Muộn./. 

 

Nơi nhận: 
Bản giấy: 
- Lưu VT. 

Bản điện tử: 
- UBND huyện; 
- Trung tâm VH,TT&TT huyện; 
- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 
- Cán bộ, Công chức xã (P/h T/h); 
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã (P/h T/h); 

- Các đơn vị trường học (P/h T/h); 

- Đài Truyền thanh xã (T/truyền); 

- Trang TTĐT xã (Đ/tải). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Đinh Như Hiếu 
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