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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN GIANG 
 

 

Số: 92/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 
 

   Văn Giang, ngày 13 tháng 8 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng các Làng, Tổ dân phố  

văn hóa tiêu biểu huyện Văn Giang năm 2019 
––––––––––––––––––––– 

 

Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-SVHTTDL ngày 9/7/2019 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên về việc Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần 

chúng các Làng, Tổ dân phố văn hóa năm 2019. UBND huyện xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng các Làng, Tổ dân phố văn hóa 

tiêu biểu huyện Văn Giang (sau đây gọi tắt là Liên hoan) năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày cách mạng tháng Tám 

thành công và Ngày quốc khánh nước cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 – 

02/9/2019); Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Văn Giang (01/9/1999 – 01/9/2019);  

b) Tuyên truyền về những thành tựu của huyện Văn Giang trong 20 năm 

từ khi được tái lập; kết quả 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới. 

c) Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và 

nhân dân trong huyện về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nòng cốt là phong trào xây dựng Gia 

đình văn hóa, Làng, Tổ dân phố văn hóa trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện 

đại hóa đất nước.  

2. Yêu cầu 

Các hoạt động được tổ chức rộng khắp, phong phú về nội dung, đa dạng 

về hình thức, chú trọng chất lượng đảm bảo an toàn tiết kiệm, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC 

1. Nội dung 

a) Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và công cuộc đổi mới do 

Đảng khởi xướng và lãnh đạo. 

b) Giới thiệu về Làng (Tổ dân phố); Nét đẹp văn hóa đặc trưng và những 

hoạt động tiêu biểu của Làng (Tổ dân phố) văn hóa như: Phong trào xây dựng 

GĐVH; Làng, Tổ dân phố văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng nông thôn mới; phòng chống tệ nạn xã hội; 

phát triển kinh tế; xóa đói giảm nghèo; thực hiện quy ước, hương ước; phong 

trào văn hóa, văn nghệ; những điển hình, mô hình tiêu biểu tại địa phương… 
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2. Hình thức 

Mỗi đơn vị tham gia Liên hoan xây dựng một chương trình thời lượng 

không quá 25 phút gồm 03 tiết mục, trong đó có: 

a) 02 tiết mục ca, múa, nhạc: thể hiện bằng hình thức như; hát tốp ca, song 

ca; múa đơn, múa đôi, múa tập thể, biểu diễn nhạc cụ…(thời gian mỗi tiết mục 

không quá 5 phút) 

b) 01 hoạt cảnh, ca cảnh (thời gian không quá 15 phút) 

Khuyến khích các tiết mục sử dung loại hình nghệ thuật truyền thống, tự 

biên, tự diễn; các tiết mục có minh họa, phụ họa hấp dẫn, phù hợp với nội dung 

tiết mục; các đơn vị có nhiều thành viên tham gia. 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Mỗi cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn lựa chọn 01 đội văn nghệ của 01 làng 

hoặc Tổ dân phố tiêu biểu xuất sắc tham gia cấp huyện. 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Cấp huyện 

Thời gian: Dự kiến tổ chức 01 ngày, trong đầu tháng 9 năm 2019 

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy - UBND huyện 

2. Cấp xã, thị trấn 

Căn cứ tình hình thực tế, các xã, thị trấn tổ chức Liên hoan hoàn thành 

trước 30/12/2019. 

IV. KINH PHÍ 

1. Cấp huyện: Kinh phí tổ chức Liên hoan lấy từ nguồn hoạt động sự 

nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 

2. Cấp xã, thị trấn: 

Bố trí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên, khuyến khích huy động 

nguồn xã hội hóa để tổ chức Liên hoan. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch thực hiện đối với các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện 

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện việc tổ chức Liên hoan văn nghệ quần 

chúng các Làng, Tổ dân phố văn hóa cấp huyện và lựa chọn đơn vị tiêu biểu 

tham gia Liên hoan cấp tỉnh dự kiến tháng 9/2019; 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, trao đổi 

về chuyên môn, nghiệp vụ, cách thức tổ chức chương trình. 
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3. Đài Truyền thanh huyện 

- Xây dựng các tin bài tuyên truyền nội dung về vị trí, vai trò và tầm quan 

trọng của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nòng cốt là 

phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Làng, Tổ dân phố văn hóa trong sự 

nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Những thành tựu của 20 năm từ 

khi huyện Văn Giang được tái lập;  

- Chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp âm, tiếp sóng đầy đủ nội 

dung tuyên truyền và thông báo đến toàn thể nhân dân về kế hoạch tổ chức Liên 

hoan để đông đảo người dân biết và tham gia. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, vận 

động xã hội hóa công tác văn nghệ, khuyến khích các Làng, Tổ dân phố tham 

gia Liên hoan cấp xã, thị trấn đầy đủ, lựa chọn đội văn nghệ tiêu biểu tham gia 

các liên hoan do huyện tổ chức. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng các 

Làng, Tổ dân phố văn hóa huyện Văn Giang năm 2019, UBND huyện yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Phòng Văn hoá và Thông tin; 

- Trung tâm VH, TT&DL;    

- Đài Truyền thanh; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT
Khuyến

. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vân 
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