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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO &DU LỊCH 
_________________ 

 

Số: 35/KH-SVHTTDL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

         Hưng Yên, ngày 18 tháng 6 năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Liên hoan “Giai điệu tuổi hồng và Thiếu nhi kể chuyện” hè năm 2020 
_______________ 

 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Ban 

Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh về việc “Chỉ đạo, tổ chức hoạt động hè và chiến dịch 

thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè năm 2020”, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan “Giai điệu tuổi hồng và 

Thiếu nhi kể chuyện” hè năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Liên hoan“Giai điệu tuổi hồng và Thiếu nhi kể chuyện” là một hoạt 

động văn hóa bổ ích, nhằm tạo cho các em thiếu nhi có một sân chơi lành mạnh 

trong dịp hè; khuyến khích, thu hút các em tham gia các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ; rèn luyện niềm ham mê, thói quen đọc sách góp phần giáo dục các em về 

truyền thống cách mạng của dân tộc, về tình yêu quê hương đất nước.  

 2. Tổ chức Liên hoan sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu thu hút đông 

đảo các em thiếu nhi tham gia Liên hoan ở các cấp. 100% các xã, phường, thị 

trấn tổ chức Liên hoan và lựa chọn đội tuyển tham gia Liên hoan cấp huyện, 

thành phố; 10 huyện thành phố có đội tuyển tham gia Liên hoan cấp tỉnh. 

 3. Liên hoan được tổ chức ở các cấp đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, 

phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

 II. NỘI DUNG LIÊN HOAN 

 1. Đối tượng tham gia: Tất cả các em thiếu nhi trong tỉnh từ 7 đến 14 

tuổi được tham dự Liên hoan. 

 2. Nội dung: Là những câu chuyện (cả chuyện cổ tích), cuốn sách; bài 

hát, bản nhạc, điệu múa; những làn điệu dân ca, dân vũ đặc trưng của các vùng 

miền dành cho thiếu nhi có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, anh bộ đội cụ Hồ, 

những người anh hùng dân tộc; truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp 

nghĩa; gia đình, bạn bè; tình yêu quê hương đất nước, biển đảo thân yêu; quê 

hương Hưng Yên và các điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, sản xuất; 

gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh (gửi kèm danh mục gợi ý để các đơn vị tham khảo).  

 3. Tiết mục và thời gian 

 3.1. Liên hoan cấp cơ sở:  

Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, Ban Tổ chức Liên hoan quy 

định về số lượng tiết mục, thời gian thể hiện cho phù hợp. Kết thúc Liên hoan 

các xã, phường, thị trấn lựa chọn đội tuyển, tiết mục tham gia Liên hoan cấp 

huyện, thành phố. 
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 3.2. Liên hoan cấp huyện, thị xã, thành phố: 

 - Căn cứ số lượng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, Ban Tổ chức Liên 

hoan cấp huyện quy định cụ thể về tiết mục và số lượng các em tham gia. Kết 

thúc Liên hoan, các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn đội tuyển, tiết mục tham 

gia Liên hoan cấp tỉnh. 

 - Danh sách đội tuyển và tiết mục tham gia Liên hoan cấp tỉnh gửi về Thư 

viện tỉnh trước ngày 10/8/2020 (theo mẫu gửi kèm). 

 3.3. Liên hoan cấp tỉnh: 

- Mỗi đội tuyển tham gia 05 tiết mục: 

+ Kể chuyện: 01 tiết mục 

+ Tuyên truyền, giới thiệu sách hoặc thuyết trình về một vấn đề: 01 tiết mục.  

          + Ca - múa- nhạc: 03 tiết mục (01ca hoặc ca múa, 01múa, 01 nhạc). 

- Thời gian thực hiện cho mỗi đội tuyển không quá 30 phút.   

- Các tiết mục tham gia Liên hoan được dùng nhạc đệm của đĩa, USB (Nghiêm 

cấm hát nhép dưới mọi hình thức kể cả thu bè trước). 

4. Chấm điểm và xếp giải: 

- Chấm điểm theo từng tiết mục. 

- Xét điểm toàn đoàn: Căn cứ vào tổng số điểm của các tiết mục tham dự Liên 

hoan, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. 

- Ban Tổ chức Liên hoan các cấp cộng điểm khuyến khích cho những tiết 

mục được dàn dựng công phu và minh hoạ sinh động. 

- Ban Tổ chức không xét giải toàn đoàn nếu các đội tuyển tham gia không 

đủ 05 thể loại trên. 

5. Giải thưởng: 

 - Ban Tổ chức Liên hoan các cấp trao giải toàn đoàn, giải tiết mục và 

tặng quà cho các em tham gia Liên hoan. 

- Căn cứ kết quả tổ chức Liên hoan cấp huyện, thị, thành, Ban Tổ chức 

Liên hoan cấp tỉnh xem xét, đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

khen thưởng cho 03 đơn vị chỉ đạo, tổ chức Liên hoan sâu rộng trên địa bàn.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác tổ chức: 

- Cấp tỉnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành lập Ban Tổ chức Liên 

hoan cấp tỉnh; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Liên hoan cấp tỉnh. 

- Cấp huyện: UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Tổ chức 

Liên hoan cấp huyện; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp 

với các phòng ban, đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan cấp huyện và lựa chọn 

đội tuyển tham gia Liên hoan cấp tỉnh.   

- Cấp cơ sở: UBND cấp xã thành lập Ban Tổ chức Liên hoan cấp xã, triển 

khai tổ chức Liên hoan cấp xã và lựa chọn đội tuyển tham gia Liên hoan cấp huyện. 
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 2. Thời gian tổ chức Liên hoan các cấp: 

- Cấp cơ sở: Từ  01/7 đến 25/7/2020 

- Cấp huyện, thành phố: Từ 25/7 đến 10/8/2020 

- Cấp tỉnh: Dự kiến từ ngày 15 đến 20 /8/2020 (Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ 

thể sau). 

3. Kinh phí: Liên hoan ở cấp nào, cấp đó chịu trách nhiệm về kinh phí tổ 

chức. Các đơn vị tự lo kinh phí tập luyện, đi lại, ăn nghỉ cho đội tuyển tham gia 

Liên hoan cấp trên theo quy định tài chính hiện hành.   

4. Phân công trách nhiệm: 

4.1. Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hoá tỉnh đồng chủ trì tham mưu Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan cấp tỉnh; theo dõi, hướng dẫn 

các huyện, thành phố tổ chức Liên hoan. Kết thúc Liên hoan báo cáo kết quả về 

Sở để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh. 

4.2. Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo Sở ban hành quyết định thành lập 

Ban Tổ chức Liên hoan cấp tỉnh; quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá 

nhân tại Liên hoan cấp tỉnh.  

4.3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu UBND, Ban Chỉ 

đạo hoạt động hè địa phương xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức Liên hoan trên 

địa bàn; cử cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở tổ chức Liên hoan; chủ 

trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt Liên hoan cấp huyện, thành 

phố; lựa chọn và tổ chức đội tuyển tham gia Liên hoan cấp tỉnh. 

Đề nghị UBND, Ban Chỉ đạo hoạt động hè các huyện, thị xã, thành phố 

chỉ đạo tổ chức tốt Liên hoan cấp huyện và cơ sở; phối hợp với Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch tổ chức tốt Liên hoan cấp tỉnh theo sự phân công của Ban 

Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh. 

Trong quá trình triển khai Kế hoạch nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở (qua cơ quan thường trực Ban Tổ chức Liên 

hoan cấp tỉnh: Thư viện tỉnh và Trung tâm Văn hóa tỉnh) để xem xét, giải quyết./.   

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Tỉnh Đoàn TNCSHCM;     

- Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Chỉ đạo hoạt động hè các huyện, thành phố; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Văn phòng Sở, phòng QLVH&GĐ; 

- Trung tâm Văn hóa tỉnh;   

- Thư viện tỉnh;  

- Trung tâm VHTTDL các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Đào Mạnh Huân  
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