
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND             Bảo Yên, ngày         tháng 4 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng và thi trình diễn trang phục 

 dân tộc truyền thống huyện Bảo Yên lần thứ I, năm 2021  

  

 Thực hiện Kế hoạch số 256/KH-UBND, ngày 30/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bảo Yên về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 

thao, lễ hội trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2021. UBND huyện Bảo Yên xây 

dựng kế hoạch tổ chức Hội diễn Văn nghệ Quần chúng và thi trình diễn trang 

phục dân tộc truyền thống huyện Bảo Yên lần thứ I, năm 2021 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo không khí 

phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), chào 

mừng cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021). 

- Cổ vũ, động viên, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn 

huyện, tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động, học sinh, 

quần chúng nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Bảo Yên có dịp 

giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; từ đó khơi dậy lòng tự hào dân 

tộc, yêu bản sắc văn hóa, trang phục truyền thống của dân tộc mình. 

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

nghệ tại các địa phương, phát hiện các hạt nhân văn nghệ để tiếp tục bồi dưỡng 

và làm nòng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. 

 2. Yêu cầu 

 - Chương trình, tiết mục phải đảm bảo chất lượng nghệ thuật, phong phú 

và đa dạng về nội dung, dàn dựng phải hợp lý, sinh động, đúng chủ đề lựa chọn. 

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. 

 - Chấp hành ngiêm chỉnh các quy định của Ban tổ chức, Ban Giám khảo 

đề ra. 

- Hội diễn phải phát huy được năng khiếu văn nghệ, khả năng sáng tạo 

nghệ thuật của các đoàn, phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các 

đơn vị; đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả thiết thực. Thực hiện nghiêm túc việc 

phòng chống dịch Covid - 19 theo quy định. 

  



II. NỘI DUNG 

 1. Chủ đề, thể loại, chương trình 

 + Chủ đề: 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...  

 + Thể loại: Ca, múa, nhạc, tổng hợp, trình diễn trang phục dân tộc truyền 

thống. 

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

 - Các tiết mục múa: Múa độc lập, 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: Mỗi đoàn cử ra 01 đôi nam, nữ trình diễn 

trang phục dân tộc truyền thống trên nền nhạc và có lời bình về bộ trang phục 

được trình diễn. 

 - Chương trình của mỗi đoàn tham gia Hội diễn phải đảm bảo từ 05 tiết 

mục trở lên; thời gian biểu diễn không quá 25 phút.  

 * Lưu ý:  

 - Khuyến khích các tiết mục tự biên, hát then đàn tính mang đậm đà bản 

sắc dân tộc của địa phương. 

 - Xếp giải toàn đoàn phải đảm bảo từ 03 thể loại trở lên. Bắt buộc phải có 

phần thi trình diễn trang phục dân tộc. 

 2. Quy mô, địa điểm, thời gian tổ chức 

 - Quy mô: Hội diễn được tổ chức quy mô cấp huyện. 

 - Địa điểm: Nhà Văn hóa huyện Bảo Yên. 

 - Thời gian tổ chức: 02 ngày, Dự kiến từ ngày 15/5 đến ngày 16/5/2021. 

 - Các đoàn chạy sân khấu: Ngày 14/5/2021 (thứ tự theo bốc thăm). 

 - Công diễn: Tối ngày 16/5/2021. 

 - Thời gian nộp danh sách đăng ký tham gia Hội diễn gửi về cơ quan 

thường trực Trung tâm Văn hóa, TT-TT huyện trước ngày 8/5/2021 (có mẫu 

đăng ký kèm theo) 

 3. Đối tượng, thành phần, tham gia 

 Đối tượng tham gia: Mỗi xã, thị trấn thành lập 01 đoàn diễn viên tham gia 

Hội diễn; Số lượng diễn viên không quá 25 người.  

Thành phần tham gia các Đoàn: Là cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động, học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân đang sinh sống và làm việc 

trên địa bàn huyện Bảo Yên (trừ các diễn viên chuyên nghiệp, cán bộ đang 

giảng dạy tại các trường nghệ thuật). 

  



III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

 1. Chương trình văn nghệ 

 + Giải tập thể: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, các giải khuyến khích. 

 + Giải tiết mục: 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C. 

 + Các giải phụ: gồm 3 giải 

  - 01 giải cho diễn viên cao tuổi nhất 

  - 01 giải cho diễn viên triển vọng 

  - 01 giải Đoàn có chương trình đặc sắc nhất 

 2. Thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống 

 - Trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C cho các cặp đôi tham gia trình diễn xuất 

sắc nhất. 

 IV. KINH PHÍ 

 - Ban Tổ chức đảm bảo kinh phí giải thưởng và tổ chức Hội diễn. 

 - Các đoàn tham gia Hội diễn tự đảm bảo kinh phí đạo cụ, trang phục, ăn 

nghỉ, phương tiện đi lại trong thời gian tham gia Hội diễn (Nguồn kinh phí tự 

chủ + xã hội hóa) 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông 

 - Cơ quan thường trực trong việc tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng 

và thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống huyện Bảo Yên lần thứ I, năm 

2021. 

 - Tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, thư ký, tổ phục vụ và 

soạn thảo các văn bản liên quan đến Hội diễn. 

- Chuẩn bị các điều kiện liên quan đến việc tổ chức Hội diễn, như (hội 

trường, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc công, trang trí sân khấu, in ấn 

các loại cờ giải, cờ lưu niệm, thẻ BTC, thẻ BGK, tổ phục vụ) 

 - Tham mưu xây dựng chương trình buổi  khai mạc, tổng kết, trao giải và 

Đêm công diễn. Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, báo cáo tổng kết và bài phát 

biểu bế mạc Hội diễn.  

- Tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau về mục đích, ý nghĩa và kết 

quả của Hội diễn trên các phương tiên thông tin đại chúng, cổng thông tin điện 

tử và sóng phát thanh của huyện. 

 - Đôn đốc các đơn vị tham gia thực hiện theo kế hoạch của UBND huyện 

về tham gia Hội diễn. 

 - Xây dựng dự trù kinh phí Hội diễn. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin  

 - Thẩm định nội dung Quy chế, các văn bản có liên quan, công tác tuyên 

truyền và cách thức tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng và thi trình diễn 



trang phục dân tộc truyền thống huyện Bảo Yên lần thứ I, năm 2021 trên địa bàn 

huyện Bảo Yên. 

 - Đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức thực hiện theo kế hoạch của UBND 

huyện về tham gia Hội diễn. 

 3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Phối hợp với Trung tâm Văn 

hóa, TT-TT thẩm định trình UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Ban 

Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký, Tổ phục vụ, quyết định trao giải thưởng và 

các văn bản liên quan đến Hội diễn. 

 4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Thẩm định, phê duyệt nội dung 

tuyên truyền, trang trí khánh tiết Hội diễn. 

 5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định kinh phí tổ chức Hội diễn 

trình UBND huyện xem xét quyết định. 

6. Công an huyện: Xây dựng phương án bảo vệ an ninh, trật tự trong suốt 

quá trình tổ chức Hội diễn. 

 7. Trung tâm Y tế huyện: Xây dựng phương án kiểm tra các dịch vụ ăn 

uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trung tâm huyện. Đảm bảo 

các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian diễn ra Hội diễn. 

 8. UBND các xã, thị trấn: Căn cứ nội dung kế hoạch tuyển chọn diễn 

viên thành lập đoàn tập luyện ở cơ sở tham gia Hội diễn tại huyện. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng và thi trình 

diễn trang phục dân tộc truyền thống huyện Bảo Yên lần thứ I, năm 2021 của 

UBND huyện Bảo Yên. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận:  
- Sở VHTT&DL tỉnh; 

- Trung tâm VH/ĐA tỉnh; 

- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND, LĐ UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa & TT; 

- Trung tâm Văn hóa, TT-TT; 

- Các cơ quan có tên trong kế hoạch; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

  

  

 

  

  

Nguyễn Anh Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ ……….                      CỘNG HÒA XÃ HỘI…. 

                                                             Độc lập …… 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH 

THAM GIA HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG - THI TRÌNH DIỄN 

TRANG PHỤC DÂN TỘC TRUYỀN THỐNG HUYỆN BẢO YÊN 

LẦN THỨ I NĂM 2021 

XÃ ……….. 

 

TT Thể loại Tên tác phẩm Tên tác giả Số lượng 

diễn viên  

Ghi 

chú 

1 Tốp ca nam nữ 

+ phụ họa 

Bác đang cùng… Huy Thục 25 DV  

2 Múa  Vui xuân Biên đạo: Thu 

Hương 

15 DV  

      

 

                                                              …………, ngày    tháng    năm 2021 

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                   T/M UBND 

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                     ( Ký, đóng dấu) 

 

DANH SÁCH DIỄN VIÊN 

 

TT Họ và Tên Năm sinh Đơn vị 

( thôn, bản, 

trường học) 

Nhiệm 

vụ cụ thể 

Ghi chú 

1 Hoàng Văn A 1990 Bản Bông 2 Múa + 

hát + 

Trình 

diễn TP 

 

      

                                                              …………, ngày    tháng    năm 2021 

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                   T/M UBND 

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                     ( Ký, đóng dấu) 

 

PHẦN THI TRANG PHỤC 

TT Họ và Tên Năm 

sinh 

Nam Nữ Đơn vị Trang phục  Ghi 

chú 

1 Hà Thu 

Hằng 

1998  x Xã Bảo Hà TP dân tộc 

Dao đỏ 

 



        

                                                              …………, ngày    tháng    năm 2021 

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                   T/M UBND 

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                     ( Ký, đóng dấu) 
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