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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tçr do  - Hnh phtic 

Van Lang, ngayJ tháng 6 nàm 2020 

KE HOJLCH 
To chü'c Lien hoan ngh thut hat then, hat dan ca dan tc 

huyn Van Lang Ian thfr II nàm 2020 

Thirc hin K hoich khung s 162/ K}I-BCD ngày 13/12/2019 cüa Ban 
Chi do các ngày nim, các sii kin quan tr9ng cüa tinh Ltng San 11am 2019- 
2020. Kê hoach cüa UBND huyn Van Lang, ye vic to chirc các hott dng k 
nim các ngày lê 1in và sr kin ljch sü nàm 2020. 

Th'çrc hin Thông báo s 01/TB- HBTDC ngày 29/4/2020 cüa Hi báo ton 
dan ca tinh Lang San ye vic tO chüc Lien hoan dan ca tinh Lang San lan thu 
nhât, näm 2020. 

Nhãm thuc hiên chao mung Dai hôi Dang cac cap, Dai hôi Dai biêu huyên 
Van Lang lan thir XXII, nhim kS'  2020-2025 tiên ti Dai  hi Di biêu toàn quôc 
lan thir XIII cüa Dãng; K' nim 73 nãm ngày thucing binh 1it si (27/7/1947-
27/7/2020); K nim 110 näm ngày sinh dông chI Luang Van Tn (17/8/1910-
17/8/2020) 

U ban nhân dan huyn Vn Lang xây dimg K hoch t chüc Lien hoan 
ngh thut hat then, hat dan ca dn tc huyn Van Lang lan thir II näm 2020 nhu 
sau: 

I. MIJC filCH, YEU CAU 

1. Muic dich 

Thông qua Lien hoan ngh thutt hat then, hat dan ca cña dng bào các dan 
tôc trên dja bàn tinh Ling San dc bit các lan diu dan Ca the dan tc dang sinh 
song trên dja bàn huyn Van Lang, nhäm ton vinh, bào tOn, phát huy giá trj van 
hóa, truyên thông dan tc, nãng cao chat luçmg hoat dng van boa, van ngh quân 
chüng tai  cci si trên dja bàn huyn. 

Là djp d the Ngh nhân, din viên không chuyên và các Câu lac  b dan 
và hat dan ca trên dja bàn huyn di.rçc giao luu, h9c hOi kinh nghim, dông th?ñ 
qua do thu hut dông dào quân chüng nhân dan tham gia gop phân nâng cao xây 
dimg di sOng van hóa & cci s&. 

2. Yêu câu 

Lien hoan ngh thu.t hat then, hat dan ca dan tc dam bào duqc t chüc 
thiêt thrc, hiu qua, tiêt kim, an toàn, t.o không khI vui tuai phãn khâi lan tôa 
trong dôi sOng xã hi. 

II. QUY MO, THI GIAN, D!A DIEM VA THANH PHAN THAM GIA 

1.Quymô 
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Lien hoan ngh thut hat then, hat dan ca dan tc huyn Van Lang lan thu II 
näm 2020 dugc t chüc quy mô cp huyn gm 17 xã, thj trân trên dja bàn huyn 
Van Lang. 

2. Thôi gian 

Dis kin to chüe vào dâu tháng 7 nàm 2020 nhân djp chào mimg Dai  hi 
Dai biu Dàng b huyn Van Lang lan thu X)( nhim kr 2020 — 2025 (Thai gian 
cy the' sê thông báo sau). 

3. Dja dim: Hi tnrmg Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông 
huyn Van Lang. Cong din các tiêt miic dtc sac tai  san 4n dng huyn Vn 
Lang, nhân djp chào müng thành cong D.i hi Dãng b huyn Van Lang. 

4. Thành phãn tham gia 

Ngh nhan, ngh si không chuyên, nhân dan dang sinh sang trên dja bàn 
huyên va các câu l.c b hat then dan tInh trên dja bàn huyn ('mói xã, thj trân 4p 
thành 01 doàn tham dir lien hoan). 

Các cá nhan, tap th dan vj tham gia Lien hoan ngh thu.t hat then, hat dan 
ca dan tc huyn Van Lang l.n thu II nàm 2020 l.p danh sách gui ye UBND 
huyn (qua Trung tam Vn hóa, Th thao và Truyên thông) truIrc ngày 20/6/2020 
hoc qua Email; thaisonduongns@gmail.com, mi thông tin xin lien h D/c Nông 
Thj Luân, Viên chirc Trung tam Van hóa, The thao và Truyên Thông huyn, so 

diên thoai 0942458628. 

III. NO! DUNG, H!NH THI5'C, DO! TUNG, sO TIET MVC  THAM GIA 

1. Ni dung 

- Chucing trinh, các ti& mi1c cüa doàn tham gia Lien hoan phãi dam bào 
ni dung lành m.nh, ngh thu.t trInh diên duc cài tiên, dam bào yêu câu cüa 
Ban to chüc lien hoan, chü tr9ng các trIch doan dan Ca, dan vu cô truyên Co 
dung phü hqp, Co tInh nhân van và CO giá trj ngh thut. 

- Nhftng bài dan ca Ru mói (dat Rui, câi bien) CO ch.t lucrng v ni dung và 
ngh thut thuc các chü dé (ca ngçui Dàng quang vinE, BáC H vi dai,  nhthig tm 
grnmg tiêu biêu cüa qué huang, nhung thành tiru di mäi cua Xr Lng, tuyên 
truyên chü tnrang du&ng lôi cua Dãng, chInh sách pháp lu.t cüa Nba nixâc, giáo 
dic nhân cách COfl ngu&i; xây dimg dêd sng van hóa ô ecu s, xay dirng nông 
thôn mói; phé phán Cái xau, cái ác, lac  hu; phOng, chông t nn xã hi...) 

- Nhüng tiêt mi1c ma ngh than, din viên dâ tham gia lien hoan toàn quc, 
khu virc và tinh dã dixçuc giài khOng duçic tham gia lien hoan nay. 

2. HInh thirc biu din 

- Th loai: Các lan diu dan ca các dan tc Lang San (Then, hxçm, sli, hat 
ru, Quan lang, CO lâu, mo, Rn kh.n....) các diu mua dan gian dan tc (Müa 
châu, Xiên tang....) 

- Khuyn khIch các doàn xây dimg chtrnng trinh tham gia lien hoan dam 
báo dü the loai do Ban to chüc yêu câu (mi doàn chi dugc tham gia 01 ti& mic 
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hat then, tit miic con lai  do Ban th chi'rc phân công, can cü vào tim näng các 
dan vj, Ban to chirc së an dinh so tiêt muc cho doàn du thi), yêu câu các tiêt miic 
tham gia có ni dung, chü dê phü h?p  vi phong tiic tp quán và van hóa dãii tc 
cüa dja bàn (cac tiêt miic hat bang tiêng dan tc thI có bàn djch tiêng vit g1i cho 
Ban tO chirc cüng ngày dang ki). 

3. HInh thüc trInh diên 

- Lien hoan sü ding các hInh thiirc th hin có trong dan ca c truyn và 
dan ca lOi mâi nhu: Din xu&ng trong nghi 1 và cac hInh th'Crc trInh din khác 
cüa van ngh quail chiing (hat dan, song, tam, tur, tOp... hat có miia phii h9a, lien 
khIic, müa dan gian nghi le...). 

- Khuyn khIch giOi thiu các lan diu d5n Ca, dan vu, d.c sac cüa Xü 
Lang, d.c bit dan ca CO. 

- Môi 1oi hInh biu din chü trang phiic, hóa trang, dao  cii phü hçp vâi 
tüng the 1oi trong khOng gian san khâu ngh thi4t quân chung. 

- Không trInh din bang ting nrnrc ngoài, không si'r ding nhc c1i din tr, 
và không hat theo bang dia ghi sn. 

4. Dôi ttrçing, d tuôi, so hrçrng ngirOi tham gia 

- Các doàn viên tham gia doàn lien hoan phâi có h khu thi.rông trü t.i 
huyn Van Lang, là nhüng ngh nhân diên xuóng dan ca có uy tin trong cong 
dOng, liiu giu nhiêu von dan Ca, dan vu & các dja phuang, nhUng Hi viên hi, 
din viên ngh thu.t quail chüng yêu thIch dan Ca, dan vu, dan tc tham gia & các 
CLB dàn!hát dan ca trong dja bàn huyn, nhttng nglxäi yêu thIch dan ca có th 
däng kI theo doàn hoc các CLB tii dja phucing, khOng phân bit dan tôc, ton 
giáo, nghê nghip. 

- D tui tham gia tr 10 tui len; vói ngh nhân cao tu,i phãi dam bão S&C 
khOe tçr trinh diên trên san khâu và di chuyên trong, ngoài không gian lien hoan. 

- Môi doànldan vj tham gia tü 5 — 20 ngu&i thy tüng dan vj xâ, thj trn; 
Doàn dOng khOng qua 20 ngu&i (bao gOm Ca tru&ng, phó doàn). 

5. So tiêt m11c tham gia, thOi hrqng trInh din 

- S lugng tiêt mic mi doàn tham gia t'r 2 tiêt mlic tr& len khOng qua 3 
tiêt m1ic (thy doàn dOng hay It). 

- Thxi luqng mi doàn biu din ti da không qua 18 phñt di vài doàn có 
3 tiêt mitc, khOng qua 12 phüt dôi vâi doàn có 2 tiêt m1ic, mi ti& miic không qua 
6 phit (ca th&i gia tiêp cn san khâu). 

IV. KINH PHI 

Si'r ding.ngun kinh phi hot dng sr nghip nàm 2020 dä giao Trung tam 
van boa, Thêthao 'và Truyên thông chi cOng tác tO chüc, giãi thu&ng... cüa lien 
hoan. 
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Các don vi xã, thi tr.n tham gia lien hoan tir lo kinh phI di lai,  an nghi 
trong qua trInh tham gia Lien hoan (thirc hin xã hi boa và ho trg tü nguôn kinh 
phI chi hoat dng van hóa t.i xã, thj trân). 

V. TO CHU'C THU'C HIN 

1. Van phông HDND và UBND huyn 

Ban hành giy mi dir Khai mac  Lien hoan ngh thut hat then, hat dan ca 
dan tc huyn Van Lang lan thu II näm 2020. 

2. Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thông 

Chü tn, phi hçp vâi các co quan, don vj lien quan t chüc Lien hoan ngh 
thut hat then, hat dan ca dan tc huyên Van Lang lan thir II nãm 2020. 

Xây dirng Th l Lien hoan ngh thut hat then, hat dan ca dan tôc. Tham 
muu thành 1p Ban to chirc, Ban giám khâo, To phiic v, có trách nhim tong hcip 
danh sách các don vj tham gia lien hoan. 

Trang trI khánh tit, tang am, ba, nhac cOng... phiic v11 khai mac  Lien 
hoan ngh thut hat then, hat dan ca dan tc huyn Van Lang 1n thu II näm 
2020. 

3. Phông Giáo diic và Dào tio huyn 

Chi dao  các don vj tmng ci'r giáo viên, h9c sinh tham gia (nu các don vi, 
CLB trên dja bàn xã, thj trân có yêu câu trung t.p). 

4. Trung tam Y t huyn 

Cu 01 nhan viên y t dam bão phic v cong tác sue khOe trong thèi gian 
din ra lien hoan. 

5. Các co' quan, ban ngành, doàn the, các xã, thj trn 

Trên Co s& k hoach nay, xây dmg ké hoach, 1p dir toán kinh phi, thành 
1p doàn van hóa ngh thut tham gia theo ni dung Kê hoach. 

Ho tr? xay dirng, dan drng chuong trInh tham gia Lien hoan ngh thut hat 
then, hat dan ca dan tc huyn Van Lang lan thu II näm 2020. 

Trên day là k hoach t chirc Lien hoan ngh thut hat then, hat ca dan tc 
huyn Van Lang lan thir II näm 2020. Dê nghj CáC cci quan don vj lien quan, 
UBND các xã, thj trân nghiêm tue triên khai thirc hin Kê hoach dat  hiu quà./. 

Nii nhân: 
- Sâ VHTT&DL; 
- TT Huyn ñy; (B/c) 
- TT HDND huyn; 
- CT, PCT UBND huyn; 
- UB MTTQ huyn; 
- Các ban, ngành, doàn the, dcm vi LLVT huyn; 
- UBND các xã, thi trân; 
- CPVP; 
- Li.ru: VT. 
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