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KẾ HOẠCH 

V/v Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành phố Hà Tĩnh  

đạt đô thị loại II trực thuộc tỉnh, kỷ niệm 25 năm thành lập phường Tân 

Giang (01/7/1994 - 01/7/2019) và 05 năm thành lập Câu lạc bộ Dân ca  

Ví, Giặm phường Tân Giang (2014 - 2019) 

  

 Để chào mừng các sự kiện: thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II trực thuộc 

tỉnh, kỷ niệm 25 năm thành lập phường Tân Giang (01/7/1994 - 01/7/2019) và 

05 năm thành lập Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm phường Tân Giang (2014 - 2019), 

UBND phường xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 

với những nội dung cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, bảo tồn và phát 

huy di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn phường Tân Giang; tạo không khí vui 

tươi, phấn khởi trong nhân dân  

 - Chương trình là dịp để các hạt nhân văn nghệ giao lưu, học tập; là dịp để 

các nghệ nhân sáng tác, sưu tầm các bài dân ca Ví, Giặm. 

2. Yêu cầu 

Chương trình văn nghệ có chất lượng chuyên môn nghệ thuật cao, được 

đầu tư dàn dựng công phu, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân đến 

xem và cổ vũ. 

II. CHỦ ĐỀ, THỂ LOẠI 

1. Chủ đề 

Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng, ca ngợi chủ tịch Hồ 

Chí Minh; ca ngợi thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II, ca ngợi phường Tân 

Giang qua 25 năm thành lập và phát triển. 

2. Thể loại 

Các hình thức thể hiện nghệ thuật: Hát, múa, ca kịch, hoạt cảnh, dân ca... 

 III. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN THAM GIA 

 1. Nội dung chương trình 

- Chương trình văn nghệ có 02 phần:  

+ Phần 1: “Về miền Ví, Giặm”: gồm các tiết mục Dân ca Ví, Giặm (lời 

mới, lời cổ) trong đó có ít nhất 02 tiết mục lời mới chào mừng thành phố Hà 

Tĩnh đạt đô thị loại II và 25 năm thành lập phường Tân Giang. 

+ Phần 2: “Quê mình quê thơ”: gồm các tiết mục đương đại ca ngợi quê 

hương, đất nước, thành phố Hà Tĩnh, phường Tân Giang. 



- Các tiết mục trong chương trình phải được dàn dựng luyện tập, biểu diễn 

với trang phục, đạo cụ, cảnh trí (nếu có) đảm bảo chất lượng nghệ thuật, đúng 

chủ đề thể loại quy định.  

2. Thành phần tham gia 

- Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm phường Tân Giang tham gia chương trình 

với 06 tiết mục dân ca (lời mới, lời cổ). 

- Kính mời một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia biểu diễn 

- Kính mời công đoàn cơ quan phường Tân Giang tham gia chương trình 

với 01 tiết mục song ca và 01 tiết mục tập thể. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian:  

- Thời gian chạy khớp nhạc chương trình: dự kiến vào chiều thứ 5 ngày 

20/6/2019 (lúc 14h30’). 

- Tổ chức chương trình dự kiến vào tối thứ 6 ngày 21/6/2019 

Lưu ý:  Các đơn vị, cá nhân gửi danh sách các tiết mục tham gia về 

UBND phường trước ngày 13/6/2019 (qua đ/c Kiều Anh - VHXH). 

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND phường Tân Giang. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức VHXH: 

 - Tham mưu thành lập Ban tổ chức 

 - Làm việc, đôn đốc các đơn vị, Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm tập luyện, 

tham gia chương trình   

 - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức chương trình 

 2. Công chức Văn phòng HĐND-UBND: phối hợp với công chức 

VHXH chuẩn bị các điều kiện vật chất để tổ chức chương trình. 

 3. Công an phường và đội trật tự đô thị phường: xây dựng phương án 

tổ chức bảo vệ an toàn cho chương trình văn nghệ 

 4. Công chức Kế toán ngân sách: tham mưu việc cân đối nguồn ngân 

sách phục vụ tổ chức chương trình theo kế hoạch đã đề ra. 

   5. Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm: Chủ nhiệm câu lạc bộ triển khai kế 

hoạch đến các hội viên, tổ chức tập luyện để tham gia chương trình, đảm bảo các 

tiết mục có chất lượng nghệ thuật, được đầu tư, dàn dựng công phu. 

 6. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân Giang:  

Phối hợp với công chức văn hóa liên hệ làm việc với các đơn vị được mời 

để tham gia chương trình. 

7. Đề nghị các cơ quan, đơn vị được mời tham gia chương trình: tập 

luyện các tiết mục văn nghệ đảm bảo nội dung và chất lượng nghệ thuật. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 

thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II trực thuộc tỉnh, kỷ niệm 25 năm thành lập 

phường Tân Giang (01/7/1994 - 01/7/2019) và 05 năm thành lập Câu lạc bộ Dân 



ca Ví, Giặm phường Tân Giang (2014 - 2019). Nhận được kế hoạch này đề nghị 

các công chức chuyên môn, Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm phường Tân Giang 

triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- T

2
 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường; 

- Trưởng các đoàn thể; 

- Công chức VHXH, Văn phòng HĐND-UBND, Kế toán; 

- Công an, Đội trật tự đô thị; CLB dân ca Ví, Giặm; 

- Công đoàn cơ quan phường Tân Giang; 

- Các cơ quan,đơn vị được mời tham gia; 

- Lưu: VT, VH. 

- Gửi: bản điện tử và bản giấy. 
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