
 
 

UBND HUYỆN YÊN MÔ 

BTC LIÊN HOAN CÁC CLB HÁT 

CHÈO, HÁT XẨM HUYỆN YÊN 

MÔ LẦN THỨ IV NĂM 2023 
 

Số:       /QĐ-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
Yên Mô, ngày               tháng 02 năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy chế Liên hoan các Câu lạc bộ  

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

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND 

huyện về tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô 

lần thứ IV năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức “Liên hoan 

các                             Câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô lần thứ IV năm 2023”. 

Điều 2. Ban Tổ chức Liên hoan có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các 

tập thể, cá nhân tham gia Liên hoan thực hiện nghiêm túc Quy chế ban hành. 

Điều 3. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các đơn vị tham gia Liên hoan và 

các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
Nơi nhận: 

    - Như điều 3; 

    - Sở VH&TT;          

    - Thường trực huyện ủy; 

    - Thường trực HĐND huyện; 

    - Lãnh đạo UBND huyện     

    - Phòng VH&TT; 

    - Trung tâm VH-TT&TT; 

    - UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

An Đôn Nghĩa 
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QUY CHẾ 

Liên hoan các Câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm  

huyện Yên Mô lần thứ IV năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BTC, ngày     tháng 02 năm 2023 

của UBND huyện) 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND huyện 

về tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô lần thứ IV 

năm 2023; Để Liên hoan thành công tốt đẹp và đạt hiệu quả; UBND huyện  ban 

hành Quy chế gồm các chương, điều, nội dung cụ thể như sau: 

 

CHƯƠNG I 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Quy chế 

Quy chế này quy định về nội dung, đối tượng tham gia của Liên hoan các 

Câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô lần thứ IV năm 2023 (gọi  tắt là 

Liên hoan). 

Điều 2. Tên gọi, chủ đề nội dung 

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

lần thứ IV năm 2023”. 

- Chủ đề nội dung: 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 thông qua các loại hình nghệ thuật truyền thống. 

 

CHƯƠNG II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Đối tượng, thành phần tham gia 

1. Đối tượng tham gia: Các Câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô 

lần thứ IV năm 2023 (gọi tắt là đơn vị). 

2. Thành phần tham gia: Các diễn viên, nhạc công là thành viên của các 

CLB hát Chèo, hát Xẩm huyện Yên Mô. Không sử dụng nhạc công, diễn viên 

đang làm việc, công tác tại các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. 

Điều 4. Tổ chức lực lượng tham gia 

- Mỗi xã, thị trấn tuyển chọn không quá 03 Câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm 

tham gia Liên hoan; cử công chức Văn hóa các xã, thị trấn làm Trưởng đoàn. 

- Mỗi Câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm xây dựng 01 chương trình thi diễn 

độc lập tại Liên hoan. 

Điều 5. Thể lệ, thời lượng chương trình 

1. Các đơn vị chọn một trong hai cách thức dưới đây để xây dựng chương 

trình tham gia Liên hoan: 
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- Cách thức 1: Xây dựng chương trình gồm 02 - 03 tiết mục thuộc các thể 

loại hát Chèo, hát Văn, hát Xẩm, hát Ca trù, tấu nhạc cụ dân tộc, các loại hình nghệ 

thuật truyền thống. (không trình diễn hầu đồng trong Liên hoan) 

- Cách thức 2: 01 trích đoạn Chèo cổ hoặc hoạt cảnh Chèo; hoạt cảnh Xẩm. 

2. Thời lượng: Chương trình thi diễn của mỗi đơn vị tối thiểu là 15 phút 

và tối đa không quá 20 phút. 

Điều 6. Sử dụng tác phẩm 

- Chương trình tham gia Liên hoan sử dụng các tác phẩm được phép 

lưu hành, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phù hợp với nội dung chủ đề của Liên 

hoan và cần ghi rõ thông tin trong Bản đăng ký. Đối với tác phẩm tự biên:     

Gửi kịch bản hoặc lời bài hát tự biên cùng với Bản đăng ký cho BTC kiểm tra 

trước khi biểu diễn. 

- Không được sử dụng các tiết mục đã đạt giải ở các Cuộc thi văn nghệ 

do cấp tỉnh tổ chức để tham gia Liên hoan. 

Điều 7. Đăng ký chương trình tham gia Liên hoan 

1. Các đơn vị tham gia Liên hoan gửi đăng ký chương trình và danh sách 

diễn viên, nhạc công về Ban Tổ chức chậm nhất ngày 28/02/2023 qua Phòng 

Văn hóa và Thông tin theo biểu mẫu gửi kèm. 

2. Bản đăng ký các tiết mục tham gia Liên hoan ghi đầy đủ, chính xác 

thông tin trong biểu mẫu. 

Điều 8. Diễn viên, nhạc công tham gia biểu diễn 

1. Diễn viên, nhạc công của Câu lạc bộ nào chỉ được tham                     gia biểu diễn 

cho Câu lạc bộ đó. 

2. Không được thu âm sẵn phần hát hoặc hòa tấu nhạc cụ để phát khi biểu 

diễn, không được hát đệm hỗ trợ từ bên ngoài; không hát trong sân khấu (riêng 

trích đoạn chèo cổ, hoạt cảnh chèo nếu cần hát cơ phải đăng ký với BTC và 

diễn viên biểu diễn trên sân khấu phải là                hát chính). Các đơn vị được sử dụng 

nhạc beat và gửi phần nhạc đệm về cho Ban tổ chức trước thời điểm diễn thi 02 

ngày, Ban Tổ chức sẽ cử nhân viên kỹ thuật trực tiếp kiểm soát và mở phần nhạc 

thu sẵn cho đơn vị đó. Khuyến khích các đơn vị sử dụng dàn nhạc truyền thống 

để đệm nhạc cho các tiết mục tham  gia Liên hoan. 

3. Diễn viên phải hóa trang, trang phục đẹp, lịch sự, phù hợp với nội dung                        

chương trình và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. 

Điều 9. Trách nhiệm của đoàn tham gia 

1. Chấp hành nghiêm Quy chế, Kế hoạch và các Quy định của Ban 

Tổ                    chức về lịch họp lãnh đạo đoàn, lịch thi. 

2. Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tài sản chung tại nơi diễn ra Liên hoan. 

3. Các thành viên trong đoàn phải có mặt đầy đủ, không được ra về trước            

khi buổi thi kết thúc. 

Điều 10. Thời gian, địa điểm tổ chức 
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 - Thời gian: Liên hoan dự kiến tổ chức vào các ngày 24/3/2023 đến 

25/3/2023. 

 Địa Điểm: Nhà văn hóa trung tâm huyện Yên Mô 

(Thời gian, địa điểm nếu có thay đổi BTC sẽ có văn bản thông báo sau). 

Điều 11. Thành lập Ban Giám khảo. 

1. Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc do Ban Tổ chức quyết định 

thành lập. 

2. Ban Giám khảo gồm các đồng chí làm công tác quản lý văn hóa và cán 

bộ chuyên môn trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn. 

Điều 12. Nhiệm vụ của Ban Giám khảo. 

Ban Giám khảo có trách nhiệm chấm điểm các tiết mục tham gia Liên 

hoan bảo đảm công minh, khách quan, chính xác; đánh giá, xếp loại và đề nghị 

Ban Tổ chức quyết định khen thưởng. 

Điều 14. Điểm chương trình 

Là điểm trung bình cộng các tiết mục trong chương trình của mỗi đoàn. 

Điều 15. Giải thưởng cho các đơn vị 

Ban Tổ chức trao giải chương trình gồm: Giải A, Giải B, Giải C cho các 

tiết mục của các Câu lạc bộ tham gia Liên hoan (kèm theo Giấy chứng nhận và 

tiền thưởng). 

CHƯƠNG III: XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 16. Xử lý vi phạm 

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. 

2. Trường hợp phát hiện sai phạm sau khi công bố giải thưởng (nếu đã 

được trao) Ban Tổ chức quyết định hủy bỏ kết quả, thu hồi giải thưởng và thông 

báo bằng văn bản về địa phương. 

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

   Điều 17. Tổ chức thực hiện 

Quy chế này được áp dụng cho Liên hoan các Câu lạc bộ hát Chèo, hát 

Xẩm huyện Yên Mô lần thứ IV năm 2023 do UBND huyện tổ chức. Các đơn vị 

có Câu lạc bộ tham gia Liên hoan căn cứ Quy chế để thực hiện./. 
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