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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm  

huyện Yên Mô lần thứ IV năm 2023 
  

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023; Căn cứ Kế hoạch hàng năm về 

việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi 

vật thể hát Xẩm huyện Yên Mô, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên 

hoan các Câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô lần thứ IV, cụ thể như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 
1. Mục đích: 

- Liên hoan các Câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm (CLB) huyện Yên Mô lần thứ 

IV là hoạt động nhằm tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, 

phục vụ các nhiệm vụ chính trị của điạ phương năm 2023. 

 - Là dịp để các CLB hát Chèo, hát Xẩm của địa phương trong huyện giao lưu 

học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghệ thuật và những kinh nghiệm hay để 

phát triển các câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm trong những năm tới. 

 - Tìm kiếm, bồi dưỡng những tài năng trẻ, biểu dương những cá nhân, dàn 

nhạc có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển phong trào văn 

nghệ quần chúng ở địa phương. 

 - Nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị nghệ thuật truyền thống của quê 

hương đặc biệt thực hiện đề án bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát Xẩm, góp phần 

xúc tiến du lịch trên địa bàn huyện. 

 2. Yêu Cầu 

 - Liên hoan phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức tổ chức, đảm 

bảo các yếu tố về nghệ thuật, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo vui tươi, 

lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, đoàn kết, gắn bó giữa các Câu lạc bộ trong huyện. 

 - Các CLB tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, lựa chọn các tiết mục hay, 

phong phú về thể loại, phù hợp với chủ đề của Ban tổ chức, sáng tạo, đổi mới trong 

cách thể hiện, dàn dựng chương trình. 

 - Khuyến khích mỗi CLB tham gia liên hoan có ít nhất một tiết mục hát Xẩm.

 - Công tác tổ chức phải tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đồng thời đảm bảo các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

II. Nội dung  

1. Tên gọi: “ Liên hoan các Câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô 

Lần thứ IV năm 2023” 
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2. Thể loại: Các làn điệu Chèo, Xẩm ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ 

đại; vẻ đẹp của quê hương, đất nước, tuyên truyền, biểu dương người tốt việc tốt, 

những điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới và ca ngợi công cuộc đổi mới 

trên quê hương Yên Mô; Mỗi CLB tham dự không quá 20 phút. 

3. Đối tượng tham gia: Các CLB hát Chèo, hát Xẩm trên địa bàn huyện Yên Mô. 

 4. Tiến độ thực hiện, thời gian và địa điểm tổ chức Liên hoan 

4.1. Đăng ký chương trình: Các xã, thị trấn đăng ký danh sách CLB hát 

Chèo, hát Xẩm (Mỗi xã, thị trấn lựa chọn đăng ký không quá 3 CLB tham gia) và 

các tiết mục tham gia Liên hoan của đơn vị mình về UBND huyện qua Phòng Văn 

hóa và Thông tin trước ngày 28/2/2023 (gửi file văn bản đăng ký qua hộp thư công 

vụ: phongvanhoathongtin.ym@ninhbinh.gov.vn)  

4.2. Họp Ban Tổ chức, Trưởng đoàn các CLB và kiểm tra các nội dung 

chuẩn bị cho Liên hoan: dự kiến từ ngày 20/3 đến ngày 22/3/2023 tại UBND huyện.  

 4.3. Ban Tổ chức tổng duyệt các tiết mục tham dự Liên hoan tại Nhà Văn 

hóa trung tâm huyện ( Thời gian cu ̣thể sẽ thông báo sau). 

4.4. Tổ chức Liên hoan 

- Thời gian: Dự kiến 02 ngày, từ ngày 24/3 đến 25/3/2023.  

* Ngày 24/3/2023 

+ Buổi chiều: từ 14h-18h họp trưởng đoàn các CLB hát Chèo, hát Xẩm trên 

địa bàn huyện và các CLB chạy sân khấu. 

+ Buổi tối, từ 19h30’- 22h00’: Khai mạc Liên hoan và các Câu lạc bộ tham 

gia diễn thi  

* Ngày 25/3/2023: 

+ Buổi sáng, từ 8h30’ - 11h: Các câu lạc bộ tiếp tục diễn thi. 

+ Buổi chiều, từ 14h - 17h00’: Các câu lạc bộ tiếp tục diễn thi. 

+ Buổi tối, từ 19h30’ đến 21h30’: BTC lựa chọn một số tiết mục đặc sắc của các 

câu lạc bộ công diễn; tổng kết và trao giải Liên hoan 

 - Địa điểm tổ chức: Nhà văn hóa trung tâm huyện Yên Mô. 

III. Kinh phí tổ chức. 

1. Ban tổ chức Liên hoan chủ trì, phối hợp với Quỹ Thiện Tâm tập đoàn 

Vingroup đảm bảo kinh phí tổ chức, tuyên truyền, trang trí khánh tiết của Liên 

hoan, giải thưởng và hỗ trợ các CLB tham gia. 

2. Các câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm tự lo kinh phí luyện tập, trang phục, hóa 

trang, đạo cụ biểu diễn, phương tiện đi lại trong các ngày tham gia thi Liên hoan. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu thành 

phần đại biểu tham dự, gửi giấy mời đại biểu tham dự và đón tiếp đại biểu. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin huyện đón tiếp, bố trí nơi ăn 

nghỉ cho các đại biểu, khách mời trong các ngày diễn ra Liên hoan. 
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2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức Liên hoan: 

xây dựng Kế hoạch, ban hành Quy chế của Liên hoan, quyết định thành lập Ban tổ 

chức, Hội đồng nghệ thuật và các văn bản có liên quan đến tổ chức Liên hoan.  

- Tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện tổ chức các cuộc họp liên quan đến 

công tác tổ chức Liên hoan; xây dựng nội dung chương trình tổng thể Liên hoan. 

- Tổng hợp các đơn vị đăng ký, thống nhất nội dung chương trình, sắp xếp 

tiết mục tham gia của các CLB.  

- Chủ trì thiết kế market và in giấy mời, thẻ Ban Tổ chức, Ban giám khảo, 

thẻ đại biểu; trang trí khánh tiết trong và ngoài địa điểm tổ chức Liên hoan. 

- Chủ trì đón tiếp đại biểu, khách mời và các câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm 

tham dự khai mạc Liên hoan 

- Tham mưu cho BTC Liên hoan các quyết định khen thưởng cho các tập thể 

và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Liên hoan. 

- Tham mưu cho BTC Liên hoan liên hệ với Quỹ Thiện Tâm tập đoàn 

Vingroup hỗ trợ kinh phí tổ chức Liên hoan. 

- Lập dự trù kinh phí tổ chức Liên hoan các CLB hát Chèo, hát Xẩm huyện 

Yên Mô Lần thứ IV, trình lãnh đạo huyện phê duyệt và hoàn thiện hồ sơ thanh 

quyết toán theo quy định.  

 3. Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền trực quan tại khu trung 

tâm huyện; rà soát, thay mới nội dung các pa nô, khẩu hiệu, bảng điện tử và chăng 

treo băng zôn, cờ các loại tuyên truyền Liên hoan. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt hoạt 

động tuyên truyền, cổ động trực quan (chăng treo các khẩu hiệu, pano, áp phích, 

băng zôn, trên màn hình Led, cổng chào điện tử) chào mừng Liên hoan.  

- Tăng thời lượng phát sóng, viết các tin, bài tuyên truyền, quảng bá về các 

hoạt động tại Liên hoan; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên 

các phương tiện truyền thông về buổi biểu diễn. 

- Phối hợp chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng…phục vụ Liên hoan. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn tuyển 

chọn, tổng duyệt các tiết mục tiêu biểu của các CLB hát Chèo, hát Xẩm trên địa 

bàn huyện tham gia Liên hoan. 

- Phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin chỉ đaọ tổ chức Liên hoan.  

4. Trung tâm Y tế huyện: Bố trí lực lượng, đảm bảo công tác y tế trong các 

ngày tổ chức Liên hoan 

5. Công An huyện: Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao 

thông trên địa bàn huyện trong các ngày tổ chức Liên hoan.  

6. Điện lực Yên Mô: Duy trì nguồn điện và cử nhân viên kỹ thuật trực điện 

trong các ngày diễn ra Liên hoan. 
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7. UBND các xã, thị trấn 
- Tập trung tuyên truyền trực quan tại các khu vực trung tâm xã, thị trấn, các 

trục đường chính, trục đường liên xã, các khu vực tập trung đông người, các nhà văn 

hóa thôn, xóm, tổ dân phố; thường xuyên kiểm tra, thay mới những băng zôn, khẩu 

hiệu, cờ bị rách, không đảm bảo về mỹ quan; hướng dẫn, vận động nhân dân treo cờ 

chào mừng Liên hoan. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch tham gia Liên hoan; thành lập đội tuyển, lựa 

chọn các tiết mục tiêu biểu, luyện tập tham gia Liên hoan; tạo điều kiện hỗ trợ kinh 

phí cho các CLB, các đội tuyển tham dự thi Liên hoan đạt kết quả cao. 

- Tích cực tuyên truyền và huy động cán bộ, nhân dân đến cổ vũ, động viên 

Liên hoan các CLB hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô lần thứ IV năm 2023.  

Trên đây là Kế hoạch Liên hoan các CLB hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô 

lần thứ IV năm 2023. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn, các CLB hát Chèo, hát Xẩm trên địa bàn huyện hưởng ứng, tham gia tích cực 

để Liên hoan các CLB hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô lần thứ IV thành công tốt đẹp./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở VH&TT;          

- Thường trực huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng VH&TT; 

- Trung tâm VHTT, Trung tâm  Y tế huyện; 

- Công an huyện; Điện lực huyện Yên Mô; 

- UBND các xã,TT; 

- Quỹ Thiện Tâm tập đoàn Vingroup; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

An Đôn Nghĩa 
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