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KẾ HOẠCH
Tham gia Liên hoan Ca múa nhạc không chuyên huyện Tứ Kỳ năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của 
UBND huyện Tứ Kỳ về việc Tổ chức Liên hoan “Ca múa nhạc” không chuyên 
huyện Tứ Kỳ năm 2022;

UBND xã Hà Kỳ ban hành Kế hoạch tham gia Liên hoan Ca múa nhạc 
không chuyên huyện Tứ Kỳ năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 

27/7/2022); 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (2/9/1945-2/9/2022); 53 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(1969-2022); 77 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945- 
28/8/2022) và các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước.

Góp phần đánh giá thực trạng hoạt động đời sống văn hoá, văn nghệ tại 
địa phương. Từ đó rút ra kinh nghiệm, có biện pháp tích cực trong việc chỉ đạo, 
củng cố và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, văn nghệ. Đồng thời qua 
việc tham gia Liên hoan,giúp các hạt nhân văn nghệ quần chúng trong xã có 
điều kiện tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm va giao lưu văn hoá, 
văn nghệ. Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hoá, văn nghệ của đông đảo 
nhân dân trong xã nhà chung tay xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu:
Các tiết mục tham gia Liên hoan phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng nội 

dung, thể lệ do Ban tổ chức quy định.
Tăng cường công tác xã hội hoá hoạt động văn hoá văn nghệ. 
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, ca ngợi những hình tượng đẹp trong công tác 
phòng chống dịch bệnh COVID- 19... (Khuyến khích hát những ca khúc viết về 
mảnh đất và con người Tứ Kỳ, về Hải Dương). 

2. Hình thức:



Chương trình tham gia Liên hoan phải đảm bảo 03 tiết mục, gồm các thể 
loại: Tốp ca, đơn ca, song ca,...(Ban tổ chức khuyến khích các tiết mục được dàn 
dựng công phu, giàu tính sáng tạo). 

Thể loại: Hát mới, múa đôi, múa đơn, độc tấu nhạc cụ, múa độc lập…
Tổng thời lượng chương trình của một đội tối đa 20 phút (tối thiểu là 15 

phút), thời gian tiếp quản sân khấu tối đa 05 phút.
* Riêng phần nhạc đệm: đơn vị tự chủ động để chương trình đạt kết quả 

cao (có thể nhạc thu sẵn-beat), nhưng không được sử dụng hát nhép.
3. Đối tượng tham gia Liên hoan:
Gồm các diễn viên không chuyên (kể cả chuyên nghiệp) đang học tập tại 

các trường VHNT trong tỉnh hoặc toàn quốc có hộ khẩu thường trú tại các làng, 
KDC văn hoá ở các xã, thị trấn trong huyện. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức liên hoan:
Thời gian tổ chức: Dự kiến tổ chức từ ngày 10 đến 15/8/2022.
Địa điểm: Tại Hội trường lớn Nhà văn hoá Trung tâm UBND huyện Tứ Kỳ.
5. Kinh phí tổ chức:
Kinh phí tham gia Liên hoan “Ca múa nhạc” không chuyên huyện Tứ Kỳ 

được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2022 và xã hội hóa.
6. Chương trình tham gia Liên hoan:
6.1. Hát đơn ca: Tiết mục “Từ trên đỉnh núi”
Lực lượng hát chính: Hà Thị Ngọc - thôn Hà Hải
Lực lượng múa phụ họa: 10 Giáo viên trường mầm non và 1 học sinh nữ.
6.2. Hát song ca: Tiết mục “Quê mẹ”
- Lực lượng hát:
+ Giọng nam: Vũ Văn Khanh - UBND xã
+ Giọng nữ: Hà Thị Ngọc - Thôn Hà Hải
- Phụ họa: 12 giáo viên Mầm non
6.3. Tốp ca: Tiết mục “Linh thiêng Việt Nam”
Lực lượng hát: Giáo viên trường Tiểu học, trường THCS, trường Mầm 

non, đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức UBND, hạt nhân văn nghệ của xã. 
(trong đó gồm 6 nam và 6 nữ)

Phụ họa: Dự kiến 25 người
+ 10 giáo viên Mầm non
+ 10 học sinh nam THCS
+ 5 học sinh nữ THCS
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban tổ chức Liên hoan cấp xã:
Thành lập Ban tổ chức để triển khai thực hiện nội dung tham gia Liên 

hoan theo kế hoạch. Thành phần Ban tổ chức gồm: 



Trưởng ban: Phó chủ tịch UBND xã.
Phó trưởng ban: công chức Văn hóa - xã hội.
Thành viên Ban tổ chức gồm: Hiệu trưởng các nhà trường, các công chức 

thuộc UBND có liên quan, Bí thư Đoàn thanh niên và một số hạt nhân nòng cốt 
của đội văn nghệ xã Hà Kỳ.

2. Phân công nhiệm vụ
2.1. Ông Vũ Văn Khanh - Phó chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban TT: 

Chịu trách nhiệm chung. 
2.2. Bà Nguyễn Thị Mai, Công chức Văn hóa - xã hội, Phó trưởng ban: Là 

cơ quan thường trực của Ban tổ chức, có trách nhiệm tham mưu thành lập Ban 
tổ chức Liên hoan “Ca múa nhạc” không chuyên xã Hà Kỳ năm 2022. Xây dựng 
kế hoạch, các quy định cần thiết khác tham gia Liên hoan cấp huyện. Chọn cử  
lực lượng, tổ chức tập luyện chương trình tham gia Liên hoan cấp huyện nghiêm 
túc, đảm bảo về nội dung, hình thức và chất lượng theo kế hoạch; tiếp nhận kinh 
phí hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ.

2.3. Công chức Tài chính - kế toán xã: Phối hợp với Công chức Văn 
phòng - thống kê ứng kinh phí phục vụ cho việc tham gia Liên hoan.

2.4. Hiệu trưởng các nhà trường, trạm trưởng trạm y tế, đoàn thanh niên, 
trưởng các thôn: Phối hợp cùng công chức Văn hóa - xã hội lựa chọn, động viên 
lực lượng của đơn vị tham gia các tiết mục của xã.

2.5. Bà Đào Thị Ái Điệp chịu trách nhiệm tổ chức đội múa và luyện tập 
theo kế hoạch để tham gia liên hoan của huyện.

2.6. Bà Hà Thị Ngọc - Đoàn viên chi đoàn Hà Hải chịu trách nhiệm lựa bố 
trí thời gian tập luyện, chuẩn bị các tiết mục theo kế hoạch.

Tham gia Liên hoan Ca múa nhạc không chuyên huyện Tứ Kỳ là một 
trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời góp phần xây dựng đời 
sống văn hoá cơ sở, xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương năm 
2022. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có vấn đề vướng mắc, các cá nhân, đơn 
vị báo cáo về thường trực của BTC để kịp thời giải quyết, đảm bảo cho việc 
tham gia Liên hoan đạt kết quả tốt nhất.

Trên đây là kế hoạch tham gia Liên hoan ca múa nhạc không chuyên 
huyện Tứ Kỳ năm 2022 của UBND xã Hà Kỳ, đề nghị các đơn vị, cá nhân tổ 
chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Thành viên BTC;
- Ban biên tập Trang TTĐT;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
KT. CHỦ TỊCH

Vũ Văn Khanh
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