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KẾ HOẠCH
Tổ chức Liên hoan hát Then - đàn Tính
tỉnh Tuyên Quang năm 2020
Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; thiết
thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ
XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan
hát Then - đàn Tính tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (sau đây viết tắt là Liên
hoan), như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, những làn điệu
hát Then - tính tẩu; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các
Câu lạc bộ hát Then - đàn tính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Tạo điều kiện cho các diễn viên, nghệ nhân được giao lưu, trao đổi học tập
kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở.
- Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Tuyên Quang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng
viên và nhân dân tích cực học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Yêu cầu
- Liên hoan phải được tổ chức sôi nổi, đảm bảo phong phú về nội dung, hình
thức; các tiết mục tham gia Liên hoan phải thực sự đặc sắc, được dàn dựng công
phu, chất lượng và hiệu quả cao.
- Các đơn vị báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp để tham gia Liên hoan đầy
đủ, đúng đối tượng, thành phần.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA
LIÊN HOAN

1. Thời gian: Ngày 17/10/2020.
2. Địa điểm: Trung tâm huyện Lâm Bình.
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3. Thành phần: Mỗi huyện, thành phố thành lập 01 đội văn nghệ quần chúng,
gồm các nghệ nhân, diễn viên của các câu lạc bộ, các cơ sở xã, phường, thị trấn; số
lượng người tùy theo kết cấu chương trình của các đoàn tham gia Liên hoan.
III. NỘI DUNG LIÊN HOAN

1. Diễu hành xe tuyên tuyên truyền lưu động từ thành phố Tuyên Quang đến
huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hoá, Na Hang và huyện Lâm Bình.
2. Liên hoan hát Then - đàn Tính
- Mỗi đơn vị chuẩn bị 02 tiết mục nghệ thuật hát Then, đàn Tính đặc sắc của
địa phương. Tập trung sưu tầm, khai thác các làn điệu then cổ đặc sắc với chủ đề:
Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi đất nước, quê hương Tuyên Quang trong sự
nghiệp đổi mới,...
- Thể loại: Đơn ca, song ca, tốp ca,...
3. Chương trình Liên hoan
3.1. Diễu hành xe tuyên truyền lưu động:
- Từ 8 giờ: Xuất phát diễu hành (gồm xe tuyên truyền lưu động Trung tâm
Văn hoá tỉnh; Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện: Sơn Dương,
Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang.)
* Tuyến diễu hành: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, huyện Yên Sơn,
huyện Hàm Yên, huyện Chiêm Hoá, huyện Na Hang (xe của huyện Hàm Yên,
Chiêm Hoá, Na Hang sẽ nhập đoàn diễu hành tuyên truyền khi đến đầu trung
tâm huyện). Các đơn vị tập trung và ăn trưa tại trung tâm huyện Na Hang.
- Từ 13 giờ 30 phút: Tiếp tục diễu hành tuyên truyền từ huyện Na Hang đến
huyện Lâm Bình.
3.2. Chương trình Liên hoan hát then, đàn tính:
- Từ 15 giờ: Các đoàn tập trung diễn viên chạy sân khấu.
- Từ 16 giờ: Họp các Trưởng đoàn tại Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và
Thể thao huyện Lâm Bình.
- Từ 19 giờ 30 phút:
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
+ Phát biểu chào mừng của lãnh đạo huyện Lâm Bình.
+ Tặng cờ lưu niệm cho các đoàn.
+ Các đoàn thi diễn.
+ Bế mạc và trao giải.
IV. KHEN THƯỞNG

Ban Tổ chức trao giải Xuất sắc, giải Khá cho các tiết mục và các cá nhân
có thành tích tham gia Liên hoan.
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V. KINH PHÍ

- Các huyện, thành phố tự đảm bảo kinh phí luyện tập, dàn dựng chương
trình; ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Liên hoan.
- Ban Tổ chức chuẩn bị kinh phí tổ chức, giải thưởng, trang trí khánh tiết,
tuyên truyền Liên hoan,...
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tham mưu thành lập Ban Tổ chức,
Ban Giám khảo; lập danh sách đại biểu mời dự Liên hoan.
- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc Liên hoan.
- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ,
thời gian, chất lượng và nội dung chương trình Liên hoan.
2. Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Chủ trì, hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kịch bản chương trình
tham gia đúng nội dung và chủ đề Liên hoan; hướng dẫn trang trí xe tuyên truyền
lưu động, biên tập nội dung tuyên truyền về thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII để các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền.
- Phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa tham mưu thành lập Ban Tổ chức,
Ban Giám khảo và lập dánh sách đại biểu mời dự Liên hoan.
- Xây dựng kịch bản khai mạc và bế mạc Liên hoan.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện Lâm
Bình chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Liên hoan (địa điểm, trang trí khánh tiết,
bàn ghế đại biểu, âm thanh, ánh sáng...); tổng hợp, sắp xếp chương trình, tiết mục;
bố trí người dẫn chương trình, cờ lưu niệm, giải thưởng... phục vụ Liên hoan.
- Chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức Liên hoan.
3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố
3.1. Nhiệm vụ chung
- Xây dựng kế hoạch; tuyển chọn diễn viên và thành lập đội văn nghệ quần
chúng tham gia đảm bảo nội dung, chủ đề Liên hoan.
- Đăng ký danh sách đoàn, chương trình, tiết mục tham gia Liên hoan gửi
Trung tâm Văn hoá tỉnh để tổng hợp trước ngày 10/10/2020.
- Trang trí xe tuyên truyền, nội dung tuyên truyền thành công Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo
hướng dẫn của Trung tâm văn hóa tỉnh).
3.2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Lâm Bình:
- Chủ động tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về nội dung, chương
trình Liên hoan.
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- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức
liên hoan; đón tiếp và bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các đoàn (nếu có nhu cầu).
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi để nhân dân tại địa phương biết và
đến theo dõi, cổ vũ Liên hoan.
4. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình
- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức Liên hoan.
- Cử đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách lĩnh vực văn
hóa - xã hội tham gia Ban Tổ chức Liên hoan (thông tin gửi về Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch trước ngày 05/10/2020).
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện phối hợp thực
hiện các nội dung của kế hoạch này, đồng thời đảm bảo các điều kiện về an ninh,
y tế, giao thông, điện... để Liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp.
Yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện. Trong
quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, kịp thời có ý kiến về Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch (qua Trung tâm Văn hóa tỉnh) để xem xét, giải quyết.
Giao đồng chí Trần Hải Quang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh làm đầu
mối liên hệ, trao đổi với các đơn vị liên quan. Điện thoại: 0912. 081. 712

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- UBND các huyện, thành phố (P/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm VH tỉnh (T/h);
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT
huyện, thành phố (T/h);
- Lưu: VT, QLVH (Thương).
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