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THÔNG BÁO 

 Điều chỉnh và bổ sung một số nội dung tại Quy chế  Liên hoan 

hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô lần thứ IV năm 2023 

 

Ngày 01/02/2023 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 11/KH- UBND 

về việc tổ chức Liên hoan hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô lần thứ IV năm 

2023 và Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 về việc ban hành Quy 

chế “Liên hoan hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô lần thứ IV năm 2023”. 

Căn cứ tình hình thực tế và tạo điều kiện để các Câu lạc bộ hát Chèo, hát 

Xẩm trên địa bàn huyện được tham gia Liên hoan, Ban Tổ chức Liên hoan thông 

báo bổ sung một số nội dung trong Quy chế Liên hoan như sau: 

1. Điều chỉnh “Điều 14. Điểm chương trình” thành “Điều 13. Cách 

tính điểm” 

1. Thang điểm: Chấm theo thang điểm 10 và chính xác đến 0,25 điểm. 

Điểm chênh lệch giữa các thành viên Ban Giám khảo không quá 1,5 điểm. 

2. Tiêu chí chấm: Ban Giám khảo xây dựng tiêu chí chấm điểm báo cáo 

Ban Tổ chức Liên hoan trước khi thực hiện.  

       3. Cách tính điểm cho tiết mục: Là điểm trung bình cộng của các thành 

viên Ban Giám khảo chấm cho tiết mục đó. 

 2. Điều chỉnh “Điều 15. Giải thưởng cho các đơn vị” thành “Điều 14. 

Giải thưởng”  và bổ sung như sau: 

Ban Tổ chức trao giải A, giải B, giải C, giải Khuyến khích (gồm Giấy chứng 

nhận, tiền thưởng) cho các tiết mục đạt giải tại Liên hoan, cụ thể như sau: 

- 05 giải A: tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm theo tiền thưởng 

5.000.000đ (Năm triệu đồng). 

- 05 giải B: tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm theo tiền thưởng 

3.500.000đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng). 

- 10 giải C: tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm theo tiền thưởng 

2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng). 

- 20 giải khuyến khích: tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm 

theo                     tiền thưởng 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng). 

- Giải cho người tham gia Liên hoan nhiều tuổi nhất. Tặng Giấy chứng 

nhận                         của Ban tổ chức kèm theo tiền thưởng 1.000.000đ (Một triệu đồng). 



- Giải cho người tham gia Liên hoan nhỏ tuổi nhất. Tặng Giấy chứng 

nhận  của Ban tổ chức kèm theo tiền thưởng 1.000.000đ (Một triệu đồng). 

3. Bổ sung “ Điều 15. Kinh phí” như sau: 

Ban Tổ chức Liên hoan lo kinh phí tổ chức, kinh phí giải thưởng và hỗ 

trợ thêm mỗi câu lạc bộ tham dự Liên hoan 2.000.000đ (Hai triệu đồng). 

4. Thay thế nội dung Khoản 1 Điều 16. Xử lý vi phạm cụ thể: 

“1. Tiết mục vi phạm Quy chế của Liên hoan sẽ không được chấm điểm 

nhưng BGK vẫn tính số tiết mục để chia điểm bình quân xếp loại toàn đoàn” 

được thay thế “1. Tiết mục vi phạm Quy chế của Liên hoan sẽ không được chấm 

điểm để xếp loại tiết mục”. 

5. Bổ sung nội dung “Điều 17. Tổ chức thực hiện” như sau: 

- UBND các xã, thị trấn chủ động hướng dẫn, chỉ đạo các CLB hát Chèo, 

hát Xẩm của đơn vị luyện tập; lựa chọn các tiết mục đặc sắc, đặc biệt là các tiết 

mục hát Xẩm. Mỗi xã, thị trấn huy động tối thiểu 50 người đến dự cổ vũ, động 

viên các CLB tham gia Liên hoan (thành phần do các xã, thị trấn chủ động mời). 

Đây sẽ là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại. UBND huyện yêu cầu các     

 các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện.  

Các nội dung khác trong Quy chế “Liên hoan các CLB hát Chèo, hát Xẩm 

huyện Yên Mô lần thứ IV năm 2023” ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-

BTC ngày 17/02/2023 của UBND huyện không thay đổi. 

(Kinh phí giải thưởng và hỗ trợ các CLB được lấy từ nguồn xã hội hóa) 

Ban Tổ chức Liên hoan trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, các 

Câu                            lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm được biết để tiếp tục phối hợp, chỉ đạo và triển khai 

tổ chức thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Tập đoàn Vingroup; 

- Quỹ thiện tâm; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn;  
- Lưu: VT, VHTT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

An Đôn Nghĩa 
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