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KẾ HOẠCH 

tổ chức Liên hoan tuyên truyền  

Gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2021 

  

 

 Thực hiện Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền Gia đình chung sức xây dựng nông thôn 

mới năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức Liên hoan tuyên truyền Gia đình chung sức xây dựng nông thôn 

mới năm 2021, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm 

quan trọng của gia đình và công tác gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc; tôn vinh, lan tỏa những đóng góp tích cực của các gia đình và mọi 

người dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

- Việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền Gia đình chung sức xây dựng nông 

thôn mới năm 2021 phải được đổi mới về nội dung, hình thức, đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. 

II. TÊN GỌI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA  

1. Tên gọi: Liên hoan tuyên truyền Gia đình chung sức xây dựng nông 

thôn mới năm 2021 

2. Nội dung: Tuyên truyền về vai trò, vị trí tầm quan trọng của gia đình 

và công tác gia đình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; việc chấp hành 

các chủ trưởng, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về hôn nhân và gia 

đình; những kiến thức về nuôi dạy, chăm sóc, kỹ năng ứng xử, phòng chống 

bạo lực gia đình, gìn giữ hạnh phúc trong gia đình, đề cao những giá trị văn 

hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Tôn vinh, biểu dương, ca ngợi 

những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và những đóng góp tích cực của các 

gia đình và mọi người dân đối với thực hiện các tiêu chí trong Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới (hiến đất, đóng góp kinh phí, công lao động, 

vật liệu... để ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn; tích cực tham 
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gia giữ gìn cảnh quan, môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn 

hóa, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo...). 

2. Hình thức: Mỗi huyện, thành phố dàn dựng 01 tiểu phẩm và tổ chức 

ghi hình, biên tập thành 01 video hoàn chỉnh (sau đây gọi là tác phẩm), lưu trên 

thiết bị USB hoặc đĩa DVD gửi tham gia Liên hoan, cụ thể: 

- Thời lượng tiểu phẩm trong tác phẩm tham dự Liên hoan: Từ 15-20 phút 

(không bao gồm phần giới thiệu). 

- Tác phẩm tham gia liên hoan phải được dàn dựng công phu, bám sát nội 

dung tại tiểu mục 1, mục II Kế hoạch này; có kết cấu hợp lý, logic, chất lượng, 

hiệu quả tuyên truyền cao; hình ảnh đẹp, âm thanh rõ nét, có ngoại cảnh và cổ 

động trực quan phù hợp với nội dung tiểu phẩm; trang phục của diễn viên phải 

phù hợp với vai diễn, đảm bảo thuần phong mỹ tục. Trong mỗi tác phẩm tham gia 

Liên hoan phải có lời giới thiệu (có thể dùng chữ hoặc lời), trong đó nêu được 

đơn vị tham gia, tên tiểu phẩm, tác giả, đạo diễn, quay phim, các diễn viên tham 

gia vai diễn...  

- Khuyến khích các tiểu phẩm tự biên, phản ánh sinh động đời sống thực 

tế của địa phương, đơn vị. Các đơn vị có thể khai thác, sử dụng các tiểu phẩm 

đạt giải tại Cuộc thi sáng tác ca khúc, tiểu phẩm, thơ tuyên truyền về công thôn 

mới năm 2019 (đã in sách gửi cho Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố), nhưng phải được biên tập 

lại, bổ sung thông tin, dữ liệu để đảm bảo nội dung của cuộc Liên hoan. 

- Các tác phẩm đạt giải cao trong Liên hoan sẽ được Ban Tổ chức tổng 

hợp, in đĩa (DVD) gửi cho các địa phương để tổ chức tuyên truyền trong nhân 

dân. Ngoài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình, Ban Tổ chức 

khuyến khích thực hiện các hình thức tuyên truyền thông qua các trang thông tin 

điện tử, mạng xã hội (Facebook, zalo…). 

3. Đối tượng tham gia tiểu phẩm: Là những nghệ nhân, diễn viên, tuyên 

truyền viên, hạt nhân trong phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn 

huyện, thành phố. Các đơn vị vận động, khuyến khích có ít nhất 01 gia đình hoặc 

cặp vợ chồng, mẹ con, bố con, ông cháu, bà cháu, anh chị em ruột tham gia trong 

tác phẩm dự Liên hoan.  

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM, TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ 

VÀ TỔNG KẾT TRAO GIẢI LIÊN HOAN 

1. Thời gian:  

- Các đơn vị gửi tác phẩm tham gia Liên hoan về Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch (qua Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình để tổng hợp), đồng 

gửi bản mềm qua địa chỉ hòm thư điện tử: daohongxiem@gmail.com): Trước 

ngày 15/10/2021.  

- Tổ chức đánh giá các tác phẩm tham gia Liên hoan: Hoàn thành trước 

ngày 20/10/2021. 

- Tổng kết, trao giải: Hoàn thành trước ngày 30/10/2021. 

mailto:daohongxiem@gmail.com


 3 

2. Địa điểm đánh giá và tổng kết, trao giải Liên hoan: Tại Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch.  

 IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:  

Ban Tổ chức trao các giải: A, B cho các tác phẩm tham gia Liên hoan. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

- Các huyện, thành phố, đơn vị tự túc kính phí xây dựng kịch bản, luyện 

tập tiểu phẩm, quay phim, dựng hình, hoàn thiện tác phẩm tham dự liên hoan.  

 - Ban Tổ chức Hội thi đảm bảo kinh phí tổ chức, đánh giá, tổng kết Liên 

hoan và giải thưởng theo dự toán đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình   

- Cung cấp thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho Phòng Văn 

hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, 

thành phố. 

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Liên hoan tuyên 

truyền Gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới.  

- Tham mưu, tổ chức kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai thực hiện tại các 

huyện, thành phố theo Kế hoạch (dự kiến trong tháng 9/2021). 

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế 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. Tổng hợp, lập danh sách các tác 

phẩm tham gia Liên hoan; chuẩn bị phiếu chấm điểm và tài liệu có liên quan để 

phục vụ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo trong quá trình đánh giá 

các tác phẩm.  

- Chuẩn bị chương trình chi tiết và các điều kiện (hội trường, trang trí 

khánh tiết, trang âm, ánh sáng, nước uống... phục vụ tổng kết, trao giải Liên 

hoan đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.   

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Liên hoan tại nơi tổ chức  

Liên hoan. 

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức, khen thưởng Liên hoan theo dự toán đã được 

Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Phối hợp với Phòng Xây dựng nếp sống 

văn hóa và gia đình xây dựng, thẩm định dự toán và hướng dẫn thanh, quyết 

toán kinh phí theo quy định. 

3. Văn phòng Sở 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Xây dựng nếp sống Văn hoá và gia đình 

chuẩn bị các điều kiện và cử cán bộ phục vụ trong quá trình đánh giá các tác 

phẩm và tổ chức tổng kết, giao giải cuộc Liên hoan. 
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4. Trung tâm Văn hóa tỉnh 

 Phối hợp hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kịch bản, dàn dựng 

tiểu phẩm tham gia Liên hoan.  

5. Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố     

- Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo, giao 

nhiệm vụ cho cơ quan chủ trì, phối hợp và cấp kinh phí tham gia Liên hoan. 

- Căn cứ Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, khẩn trương xây dựng kịch bản, lựa chọn 

lực lượng, tổ chức tập luyện, ghi hình tiểu phẩm, hoàn chỉnh tác phẩm gửi tham 

gia Liên hoan theo đúng nội dung của Kế hoạch này. 

- Tổ chức tuyên truyền về cuộc Liên hoan và các tác phẩm đạt giải trên hệ 

thống truyền thanh - truyền hình tại địa phương và hệ thống truyền thanh cơ sở. 

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, 

Truyền thông và Thể thao xây dựng kế hoạch, dàn dựng tiểu phẩm, tổ chức ghi 

hình và hoàn thiện tác phẩm tham gia Liên hoan đảm bảo chất lượng, đúng thời 

gian quy định. 

- Tổ chức tuyên truyền về cuộc Liên hoan và các tác phẩm đạt giải cao 

trên hệ thống truyền thanh - truyền hình huyện, thành phố và hệ thống truyền 

thanh cơ sở đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền Gia đình chung sức 

xây dựng nông thôn mới năm 2021. Đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động phối 

hợp, tổ chức thực hiện đạt kết quả./. 

(Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, các đơn vị có kiến nghị, đề 

xuất cần được giải đáp, đề nghị liên hệ trực tiếp với đồng chí Phúc Thị Xuyên , 

Phó trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, số điện thoại: 

0915614679, để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở). 

 
Nơi nhận: 
- Vụ gia đình, Bộ VHTTDL    
 - UBND tỉnh                          B/c;                                  
- UBND huyện, thành phố (P/h chỉ đạo); 
- Lãnh đạo sở; 
- Các phòng: KH-TC, VP Sở; 
- Trung tâm Văn hóa tỉnh; 
- Các phòng VH&TT, TTVHTT&TT 
 huyện, thành phố; 
- Lưu: VT, XDNSVH&GĐ (Xuyên).                                            
   

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hòa 
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