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Tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ Dân ca, Ví - Giặm Nghệ Tĩnh  

toàn huyện năm 2022  

 
     

Thực hiện Kế hoạch số 623/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Cẩm Xuyên về tổ chức Tháng khai trương du lịch Cẩm Xuyên năm 2022, 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ Dân 

ca, Ví - Giặm Nghệ Tĩnh toàn huyện năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

 - Liên hoan Câu lạc bộ Dân ca, Ví - Giặm Nghệ Tĩnh toàn huyện năm 2022 

(sau đây gọi tắt là Liên hoan) là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày giải 

phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động, các 

ngày lễ lớn và sự kiện kinh tế chính trị văn hóa của đất nước và địa phương.  

Liên hoan Dân ca, Ví - Giặm Nghệ Tĩnh toàn huyện nằm trong chuỗi hoạt động 

chào mừng tuần lễ khai trương mùa du lịch biển Thiên Cầm. Thông qua các làn 

điệu Dân ca để quảng bá, giới thiệu về đặc trưng văn hóa, tiềm năng, lợi thế của 

huyện Cẩm Xuyên nhằm thu hút du khách đến với Khu du lịch Thiên Cầm nói 

riêng và huyện Cẩm Xuyên nói chung. 

- Tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị vốn có và giá trị tiêu biểu của các thể 

hát và trò diễn xướng Dân ca, Ví - Giặm Nghệ Tĩnh; thực hiện chương trình 

hành động Quốc Gia về bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể đại diện 

của nhân loại; đây cũng là dịp để các Câu lạc bộ, các nghệ nhân có điều kiện 

giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào 

hát Dân ca, Ví - Giặm Nghệ Tĩnh trên địa bàn toàn huyện. 

II. NỘI DUNG LIÊN HOAN 

1. Chủ đề: Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Cố Tổng Bí thư Hà Huy 

Tập, ca ngợi quê hương đất nước, tinh thần lao động, tình yêu cuộc sống. Ca ngợi 

về vẻ đẹp của khu du lịch Thiên Cầm và khu sinh thái Hồ Kẽ Gỗ, đồng thời đây là 

hoạt động chào mừng tháng khai trương du lịch Cẩm Xuyên năm 2022. 

2. Hình thức thể hiện, thời lượng chương trình 

Hình thức: Các tiết mục Dân ca, Ví - Giặm, hoạt cảnh dân ca, tổ khúc dân 

ca lời cổ, lời mới ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi thành tựu đổi mới của quê 
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hương đất nước, con người Cẩm Xuyên, tuyên truyền nông thôn mới, đô thị văn 

minh, thể hiện sự tìm tòi sáng tạo, mang đậm tính dân gian, dân tộc, bản sắc, quê 

hương con người Cẩm Xuyên, Hà tĩnh... 

Thời lượng: Mỗi chương trình dự thi có thời lượng từ 25 đến 30 phút trong 

đó phải có 40 đến 50% thời lượng được dàn dựng dưới hình thức diễn xướng 

dân gian lời cổ (kể cả trang phục, đạo cụ, cảnh trí), thời lượng còn lại là dân ca 

lời mới có thể sử dụng các làn điệu cải biên có tính phổ biến gắn với chủ đề mới; 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- Các đơn vị nộp danh sách tiết mục, danh sách diễn viên, kịch bản về Ủy 

ban nhân dân huyện (qua Trung tâm Văn hóa - Truyền thông) trước ngày 

10/4/2022.  

- Liên hoan cấp huyện: dự kiến tổ chức vào ngày 23/4-24/4/2022 (Ban tổ 

chức sẽ có thông báo cụ thể sau). 

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện Cẩm Xuyên. 

IV. KINH PHÍ 

- Các đơn vị tham gia Liên hoan đảm bảo kinh phí tập luyện, ăn ở, đi lại khi 

tham gia hội diễn.  

- Ban tổ chức đảm bảo kinh phí tổ chức, khen thưởng và hỗ trợ một phần 

kinh phí cho các Câu lạc bộ tham gia. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (Có câu lạc bộ Dân Ca, Ví Giặm): Bố 

trí công chức Văn hóa trực tiếp hướng dẫn Câu lạc bộ dàn dựng chương trình, tổ 

chức tập luyện và tham gia Liên hoan Câu lạc bộ Dân ca, Ví - Giặm đảm bảo nội 

dung, chất lượng và thời gian theo Kế hoạch; Hỗ trợ kinh phí cho Câu lạc bộ để 

tổ chức tập luyện và tham gia Liên hoan. 

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

- Chịu trách nhiệm ban hành thể lệ, quy chế và thời gian tổ chức liên hoan 

gửi các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan; đảm bảo các điều kiện để tổ 

chức liên hoan cấp huyện; Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban tổ 

chức, Ban giám khảo Liên hoan Dân ca, Ví - Giặm toàn huyện.  

- Xây dựng Dự trù kinh phí Liên hoan Dân ca, Ví - Giặm Nghệ Tĩnh gửi về 

phòng Văn hóa - Thông tin tổng hợp trình phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Trên cơ sở dự toán của phòng VH-TT, tổ 

chức thẩm định, trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện phân bổ kinh 

phí đảm bảo để tổ chức thực hiện. 



3 

 

 3 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin: Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi kết quả triển 

khai thực hiện của các đơn vị và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện. 

Trên đây là Kế hoạch Liên hoan Dân ca, Ví -  Giặm Nghệ Tĩnh toàn huyện 

năm 2022, yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn (Có câu lạc bộ Dân Ca, Ví Giặm) triển khai thực hiện. Trong quá trình 

triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì phản ánh về Ủy ban nhân 

dân huyện (qua đồng chí Quyết – Cán bộ Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

theo SĐT: 0984.764.553) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận:  

- Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; 

- Thường trực Huyện uỷ; HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Trung tâm VH-TT; 
- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 
 

 
 

Phạm Văn Thắng 
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