
  
 

       SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HẢI DƢƠNG 

           BTC HỘI DIỄN SÂN KHẤU KHÔNG CHUYÊN - 2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 915/KH-BTC    Hải Dương, ngày 02 tháng 7 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội diễn Sân khấu không chuyên tỉnh Hải Dương năm 2020 
 

 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dƣơng tại công văn số 2235/UBND-VP 

ngày 25/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng v/v tổ chức tổ chức Hội diễn Sân 

khấu không chuyên và Liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách hè tỉnh Hải Dƣơng năm 2020 và 

Quyết định số 258/QĐ-SVHTTDL ngày 29/6/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc thành lập Ban Tổ chức Hội diễn Sân khấu không chuyên tỉnh Hải Dƣơng năm 2020 

(HDSKKC), Trƣởng Ban tổ chức HDSKKC xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội diễn sân 

khấu không chuyên tỉnh Hải Dƣơng năm 2020 nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, lịch sử của đất nƣớc và của tỉnh 

nhƣ: Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2020); 

chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dƣơng lần thứ XVII 

(nhiệm kỳ 2020 - 2025), tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Từng bƣớc 

củng cố và nâng cao chất lƣợng các hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng, động 

viên nhân dân giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân 

tộc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. 

2. Yêu cầu 

         - Hội diễn phải gắn với việc tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội theo chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc. 

- Phải đạt yêu cầu về chất lƣợng nội dung và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu 

giao lƣu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, sáng tạo và thƣởng thức văn hóa nghệ thuật 

của nhân dân. 

- Phát hiện, bồi dƣỡng, khuyến khích những tài năng văn nghệ quần chúng, bảo 

tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc. 

- Đảm bảo hiệu quả, thiết thực và an toàn; làm tiền đề cho các cuộc thi, hội 

diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng những năm sau. 

II. NỘI DUNG  

1. Chủ đề 

- Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hƣơng đất nƣớc; tiếp tục đẩy mạnh việc thực 

hiện “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên 

truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam; ca ngợi những thành tựu kinh tế, xã hội 

trong 5 năm qua (2016-2020) của tỉnh Hải Dƣơng. 



  
 

- Phản ánh cuộc sống lao động của các tầng lớp nhân dân trong việc phát triển 

kinh tế, xã hội và thực hiện các chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nƣớc; phản ánh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; 

tích cực hƣởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới; xây dựng nhà văn hoá 

thôn, KDC và các thiết chế văn hoá ở cơ sở. 

- Tích cực đấu tranh, phê phán những biểu hiện tham nhũng và các tệ nạn xã 

hội; các hủ tục lạc hậu; phòng chống bạo lực gia đình; củng cố và giữ vững an ninh 

quốc phòng; an toàn giao thông; bảo vệ môi trƣờng; bảo tồn các giá trị di sản văn 

hóa quốc gia và địa phƣơng; những vấn đề, sự kiện có tính thời sự nóng bỏng của 

đất nƣớc và của tỉnh; tạo không khí thi đua sôi nổi, từng bƣớc nâng cao chất lƣợng 

của hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở. 

2. Thể loại 

        Những tác phẩm sân khấu: kịch nói, chèo, tuồng, cải lƣơng và kịch hát dân ca 

các miền. Thời lƣợng: từ 35 - 40 phút. 

 3. Đối tượng tham gia  

- Các diễn viên không chuyên đang sinh hoạt tại các CLB, Đội văn nghệ quần 

chúng ở các xã, phƣờng, thị trấn đại diện cho 12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức 

a. Thời gian 

Hội diễn Sân khấu không chuyên tỉnh Hải Dƣơng năm 2020 đƣợc tổ chức ở 

cấp huyện và cấp tỉnh. 

- Cấp huyện: tổ chức hội diễn để chọn đội xuất sắc (hoặc tuyển chọn đội 

tuyển) tham gia hội diễn cấp tỉnh. Thời gian tổ chức ở cấp huyện từ ngày 01/7/2020 

đến ngày 20/8/2020.  

- Cấp tỉnh: Hội diễn cấp tỉnh tổ chức trong 02 ngày, dự kiến từ ngày 25-

26/8/2020, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải Dƣơng, số 8 đƣờng Hồng 

Quang, thành phố Hải Dƣơng. (Thời gian chính thức sẽ được thông báo trong giấy 

triệu tập của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

b. Địa điểm 

- Hội diễn sân khấu không chuyên tỉnh Hải Dƣơng năm 2020 đƣợc tổ chức 

tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh (số 08 đƣờng Hồng Quang, TP Hải Dƣơng). 

5. Hình thức khen thưởng  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho đơn vị cấp huyện tổ 

chức Hội diễn đủ 02 cấp (cấp huyện và tham gia hội diễn cấp tỉnh). 

Ban Tổ chức tặng cờ lƣu niệm, trao các giải thƣởng kèm giấy chứng nhận, 

tiền thƣởng và hỗ trợ kinh phí nhƣ sau: 

- Tặng giải toàn đoàn: 03 giải A, 03 giải B, 03 giải C. 

- Tặng giải cá nhân: 10 giải  A, 10 giải B, 15 giải C.  

- Tặng 01 giải cho kịch bản xuất sắc nhất. 

- Tặng 01 giải cho dàn nhạc xuất sắc nhất. 

- 01 tặng phẩm cho diễn viên cao tuổi nhất. 



  
 

- 01 tặng phẩm cho diễn viên nhỏ tuổi nhất. 

6. Kinh phí tổ chức  

          - Kinh phí tổ chức Hội diễn ở cấp nào do cấp đó chịu trách nhiệm chuẩn bị. 

- Ban Tổ chức Hội diễn cấp tỉnh chịu trách nhiệm phần kinh phí tổ chức, giải 

thƣởng và các chi phí khác liên quan của Hội diễn cấp tỉnh (theo chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2020 đã giao cho Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật). 

         - Ban Tổ chức hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tham gia Hội diễn cấp tỉnh với 

mức 2.000.000 đồng/1 đơn vị (Hai triệu đồng). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

 - Phối hợp với Phòng Quản lý văn hóa và Gia đình xây dựng dự thảo: Quy 

chế tổ chức Hội diễn và đề xuất thành phần Ban Giám khảo, Tổ Thƣ ký và Tổ Công 

tác giúp việc Ban Tổ chức Hội diễn. 

 - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị và 

cử cán bộ tham gia Tổ Công tác giúp việc Ban Tổ chức; Phân công cụ thể nhiệm vụ 

cho các cán bộ chuyên môn của Trung tâm trong quá trình tổ chức Hội diễn. 

 - Giúp Trƣởng Ban tổ chức hƣớng dẫn, đôn đốc các Phòng Văn hóa và 

Thông tin, các Trung tâm: Văn hóa - Thông tin; Văn hóa - Thể thao; Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội diễn cấp huyện. 

 - Tổng hợp, đánh giá rút kinh nghiệm quá trình tổ chức Hội diễn 2 cấp báo 

cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, cử phóng viên theo 

dõi viết tin, bài để tuyên truyền, giới thiệu về Hội diễn sân khấu không chuyên tỉnh 

Hải Dƣơng năm 2020 trên Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng khác của tỉnh và Trung ƣơng. 

 - Tham gia các công việc khác khi đƣợc Trƣởng ban Tổ chức phân công. 

2. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

 - Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh hoàn thiện các 

văn bản: Quy chế tổ chức Hội diễn, Quyết định thành phần Ban Giám khảo, Tổ 

Thƣ ký và Tổ Công tác giúp việc Ban Tổ chức. 

 - Giúp Trƣởng Ban tổ chức đôn đốc, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị 

trong liên quan để tổ chức Hội diễn đạt chất lƣợng cao. 

 - Cử cán bộ tham gia Tổ Công tác giúp việc Ban Tổ chức. 

 - Tham gia các công việc khác khi đƣợc Trƣởng ban Tổ chức phân công. 

         3. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Chủ động hƣớng dẫn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh lập dự toán chi 

tiết, thẩm định và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.  

- Tham gia các công việc khác khi đƣợc Trƣởng ban Tổ chức phân công. 

 

         4. Phòng Tổ chức - Pháp chế 



  
 

 - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh chuẩn bị các nội dung cho 

công tác thi đua khen thƣởng. 

- Tham gia các công việc khác khi đƣợc Trƣởng ban Tổ chức phân công. 

         5. Văn phòng Sở 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đón tiếp đại biểu khách mời. 

- Cử cán bộ tham gia Tổ Công tác giúp việc Ban Tổ chức. 

- Tham gia các công việc khác khi đƣợc Trƣởng ban Tổ chức phân công. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm Văn hóa - Thể thao, 

Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mƣu cho UBND 

cấp huyện tổ chức thành công Hội diễn sân khấu không chuyên năm 2020 ở cơ sở.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

quan tâm chỉ đạo, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Hội diễn sân 

khấu không chuyên năm 2020 ở các huyện, thị xã, thành phố và chọn đội đại diện 

tham gia Hội diễn cấp tỉnh đạt kết quả cao.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vƣớng mắc, các đơn vị thuộc Sở và 

phòng Văn hóa - Thông tin, các Trung tâm: Văn hóa - Thể thao; Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao các địa phƣơng báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua 

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình) để có biện 

pháp xử lý và giải quyết kịp thời./. 

 

            Nơi nhận:  

- Bộ VHTTDL; 

- Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL); 

- Đ/c Lƣơng văn Cầu, Phó CT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- Ban Giám đốc Sở VHTTDL; 

- UBND các huyện, TX, TP (để p/hợp ch/đạo); 

- Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh; 

- Các Phòng QLNN Sở: Văn phòng; Quản lý 

VHGĐ; Kế hoạch-Tài chính; Tổ chức-Pháp chế; 

- Trung tâm VHNT tỉnh; Phòng VHTT và các 

Trung tâm: VHTT,VHTT-TT các huyện, TX, TP;  

- Lƣu: VT, QLVHGĐ. 
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   hiện)  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Nguyễn Thành Trung 

 

 


