ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI
–––––––––––

Số: 164/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Quỳnh Nhai, ngày 23 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Liên hoan bản, xóm văn hóa tiêu biểu huyện Quỳnh Nhai
lần thứ V và tham gia Liên hoan cấp tỉnh lần thứ V năm 2022
–––––––––––
Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về
việc tổ chức Liên hoan bản, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Sơn La lần thứ V,
năm 2022; Thông báo kết luận số 627-TB/HU ngày 17/5/2022 của Thường trực
huyện uỷ.
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch Tổ chức Liên hoan bản, xóm
văn hóa tiêu biểu huyện Quỳnh Nhai lần thứ V và tham gia Liên hoan cấp tỉnh
lần thứ V năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa
phương trong năm 2022. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp uỷ Đảng,
chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan
trọng của phong trào xây dựng bản, xóm văn hóa nói riêng và phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung. Triển khai thực hiện có
hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền
thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Liên hoan là đợt sinh hoạt có ý nghĩa chính trị rộng lớn góp phần đánh
giá kết quả phong trào xây dựng bản, xóm văn hóa đạt chuẩn văn hóa trên địa
bàn huyện. Đồng thời tôn vinh những bản, xóm văn hóa đạt chuẩn văn hóa tiêu
biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã và
đang góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc
phòng, xóa đói giảm nghèo, phát huy dân chủ, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
- Là dịp để các bản, xóm văn hoá tiêu biểu được gặp gỡ giao lưu, trao
đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, giới thiệu những cách làm hay, những
biện pháp hữu hiệu trong việc triển khai phong trào xây dựng bản, xóm văn
hoá, từ đó nhân rộng phong trào trong những năm tiếp theo.
2. Yêu cầu
- Bản, xóm tham gia Liên hoan phải là những bản, xóm đạt danh hiệu văn
hóa 02 năm liên tục tiêu biểu, có ảnh hưởng và là hạt nhận của phong trào“Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở.
- Liên hoan tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ kế
hoạch đề ra.
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II. NỘI DUNG

1. Phần thi chào hỏi
- Nội dung: Giới thiệu những nét tiêu biểu nhất về bản, xóm và những hoạt
động hưởng ứng phong trào xây dựng bản, xóm đạt chuẩn văn hóa.
- Hình thức thể hiện: Sân khấu hóa.
- Thời gian thực hiện: Từ 05 - 07 phút.
2. Phần thi tìm hiểu kiến thức
- Nội dung: Tìm hiểu kiến thức những nội dung cơ bản về Nghị định số
122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ ban hành quy định về xét tặng
danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”,
“Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày
08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy
ước; Hướng dẫn số 964/HD-SVHTT&DL ngày 03/5/2019 về việc thực hiện
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ; tìm hiểu về
Chương trình xây dựng nông thôn mới.
- Hình thức thể hiện: Mỗi đội chọn 05 người lên sân khấu bốc thăm câu
hỏi, cử một đại diện trả lời, các thành viên trong đoàn được bổ sung thêm hoặc
cùng nhau trả lời do đội bố trí sao cho phong phú và hiệu quả. Có liên hệ nội
dung đó với thực tế ở bản, xóm.
- Thời gian thực hiện: 05 phút
3. Phần thi năng khiếu
- Nội dung: Các tiết mục ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi,
gương người tốt việc tốt, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
- Mỗi đội chuẩn bị 03 - 05 tiết mục thuộc 03 loại hình: Ca - Múa - Nhạc.
+ Tiết mục ca: Có thể là đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca.
+ Tiết mục múa: Có thể là múa đơn, múa đôi, múa tập thể.
+ Tiết mục nhạc: Có thể là độc tấu, song tấu, hòa tấu nhạc cụ.
- Thời gian thực hiện: 15 phút
- Trang phục phù hợp với nội dung tiết mục.
4. Phần thi Chung tay xây dựng Nông thôn mới
- Nội dung tuyên truyền vận động hưởng ứng xây dựng nông thôn mới.
- Hình thức thể hiện: Sân khấu hóa (Các đội có thể lựa chọn cách thể hiện
cho phù hợp như: Tiểu phẩm, hoạt cảnh, hát múa…).
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải toàn đoàn: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và các giải
khuyến khích.
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2. Giải nội dung: 04 giải phụ cho 04 nội dung thi (Chào hỏi, tìm hiểu
kiến thức, năng khiếu và Chung tay xây dựng Nông thôn mới).
3. Các hình thức khen thưởng: Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho
01 giải nhất toàn đoàn.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: Liên hoan cấp huyện dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm
2022 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).
2. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Truyền thông - Văn hóa.
3. Thành phần
- Diễn viên, nghệ nhân tham gia Liên hoan phải có hộ khẩu thường trú tại
bản, xóm (mỗi đội thi không quá 20 diễn viên).
* Lưu ý: Nếu xã không có điều kiện tổ chức Liên hoan, thì lựa chọn 01
đội tổ chức luyện tập tham gia liên hoan cấp huyện.
V. KINH PHÍ

Sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2022
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng văn hóa và Thông tin
- Là cơ quan Thường trực của Ban tổ chức, điều hành tổng thể các hoạt
động của Liên hoan; tham mưu đề xuất thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo,
Tổ thư ký và người dẫn chương trình; phân công nhiệm cụ cho từng thành viên;
bài phát biểu khai mạc, bế mạc Liên hoan và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ
chức Liên hoan.
- Chuẩn bị các nội dung và tổ chức các cuộc họp Ban tổ chức, Ban giám
khảo, các trưởng đoàn.
- Xây dựng kịch bản tổng thể, chương trình chi tiết, quy định chấm điểm,
thể lệ Liên hoan; in giấy chứng nhận, cờ lưu niệm.
- Sau khi tổ chức xong Liên hoan cấp huyện lựa chọn 01 đội xuất sắc, đề
xuất thành lập đoàn tham gia Liên hoan cấp tỉnh lần thứ V năm 2022, tổ chức
vào tháng 7 năm 2022.
- Lập dự toán kinh phí tổ chức Liên hoan cấp huyện và tham gia Liên hoan
cấp tỉnh trình Thường trực UBND huyện xem xét phê duyệt.
- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp báo cáo
UBND huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
- Thiết kế ma két và trang trí khánh tiết, đảm bảo âm thanh ánh sáng trong
hội trường; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông
tin đại chúng và tuyên truyền cổ động về Liên hoan.
- Tổ chức dàn dựng, luyện tập cho đội tham gia Liên hoan cấp tỉnh.
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3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu cho UBND huyện đề xuất nguồn kinh phí kịp thời, thẩm định dự
toán, hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí của hội thi cấp huyện và tham gia hội thi
cấp tỉnh theo kế hoạch.
4. Ủy ban nhân dân các xã
- Căn cứ kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch thành lập đoàn
tham gia Liên hoan cấp huyện.
- Bố trí kinh phí để tham gia Liên hoan cấp huyện.
- Tổ chức luyện tập, đăng ký danh sách thí sinh, thành lập đoàn tham dự
Liên hoan cấp huyện gửi về Ban tổ chức (qua Phòng Văn hóa và Thông tin).
Trên đây là kế hoạch tổ chức Liên hoan bản, xóm văn hóa tiêu biểu huyện
Quỳnh Nhai lần thứ V, năm 2022 của UBND huyện Quỳnh Nhai./.
Nơi nhận:
- Sở VHTT&DL;
- TT Huyện ủy; B/cáo
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Uỷ ban nhân dân 11 xã;
- Lưu: VT, VHTT (Nhất), Photo 45b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Thanh Thủy

