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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số: 477/KH-SLĐTBXH    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Tĩnh, ngày  19 tháng 8 năm 2019. 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội diễn văn nghệ  

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2019 
 

 

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-LĐTBXH ngày 25/3/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội 

diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019; thực hiện 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1877/UBND-KGVX1 ngày 03/4/2019 về 

việc tổ chức Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019,  Kế 

hoạch số 216/ KH-SLĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh 

năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh (sau đây gọi là 

Hội diễn) là hoạt động nhằm đánh giá tổng kết phong trào văn hóa văn nghệ 

trong trường học trong thời gian qua; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, 

nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh, sinh viên, ngăn chặn tệ nạn xã 

hội xâm nhập học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Hội diễn huy động sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên 

địa bàn, được truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về ước mơ, 

tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ, học sinh, sinh viên đối với việc phát triển 

giáo dục nghề nghiệp và quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp trước yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

-  Việc tổ chức Hội diễn phải được chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung, hình 

thức cũng như các bước tiến hành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; các đơn vị, cá 

nhân tham gia Hội diễn trên tinh thần giao lưu, đoàn kết, văn hóa, thực hiện 

đúng các nội dung của Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức; chọn ra đội 

xuất sắc nhất tham dự Hội diễn toàn quốc năm 2019. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC  

 1. Đối tượng, số lượng dự thi 

 * Đối tượng:  

 - Mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp cử 01 đoàn tham gia dự thi cấp tỉnh;  

 - Đối với các đơn vị không đủ điều kiện để thành lập đoàn, mỗi đơn vị lựa 

chọn từ 01 đến 03 tiết mục tham dự Hội diễn cấp tỉnh.  

 - Đối với Trường Cao đẳng Nguyễn Du thành lập đoàn và tham gia biểu 

diễn tại Hội diễn văn nghệ cấp tỉnh. 
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 * Số lượng: Dự kiến có 10 đoàn và 20 tiết mục tham gia. 

 2. Nội dung: 

  Hội diễn có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, tình 

yêu con người Việt Nam và ngành giáo dục nghề nghiệp. Thể hiện ước mơ, tình 

cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ, học sinh, sinh viên đối với việc phát triển giáo dục 

nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao trong thời kỳ 

đổi mới, hiện đại hóa, công nghiệp hóa và hội nhập. 

 3. Thể loại và thời gian thi 

 3.1. Thể loại thi: Chương trình thi của mỗi đoàn được xây dựng liền 

mạch, có kết cấu chặt chẽ, logic giữa các tiết mục; gồm các thể loại sau: 

 - Ca: Bao gồm các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca hoặc tốp ca; khuyến 

khích biểu diễn các tiết mục dân ca ví dặm. Bài hát biểu diễn bằng tiếng nước 

ngoài phải có 01 lần hát bằng tiếng Việt phổ thông (hoặc có phần dịch lời sang 

tiếng Việt).  

- Múa: Bao gồm các tiết mục múa đơn, múa đôi, tốp múa (trong một chương 

trình thi không biểu diễn quá 1 tiết mục múa cùng thể loại). Phần múa minh họa 

cho hát và minh hoạ cho biểu diễn nhạc cụ không tính là tiết mục múa dự thi.  

- Nhạc: Bao gồm độc tấu, song tấu, tam tấu, hoà tấu nhạc cụ dân tộc và 

hiện đại (trong chương trình thi không biểu diễn quá 1 tiết mục cùng thể loại).  

 3.2. Thời gian thi: Tối đa 30 phút/1chương trình/đoàn, tính từ lúc người 

giới thiệu của đoàn bắt đầu giới thiệu về chương trình cho đến thi tuyên bố kết 

thúc chương trình biểu diễn của đoàn.   

 4. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức 

 4.1. Hình thức: Hội diễn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 được tổ chức offline theo 

cách truyền thống. 

 4.2. Thời gian: Từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 9 năm 2019. 

 4.2. Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Nguyễn Du Hà Tĩnh. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Giải toàn đoàn 

- 01 Giải nhất bao gồm: Cờ giải nhất toàn đoàn, Giấy chứng nhận của Sở Lao 

dộng - Thương binh và Xã hội và tiền thưởng; 

- 02 Giải nhì, mỗi giải bao gồm: Cờ giải nhì toàn đoàn, Giấy chứng nhận của 

Sở Lao dộng - Thương binh và Xã và tiền thưởng; 

- 03 Giải ba, mỗi giải bao gồm: Cờ giải ba toàn đoàn, Giấy chứng nhận của 

Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội và tiền thưởng; 

Ngoài các giải toàn đoàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tặng giấy 

khen cho một số đơn vị tổ chức tốt Hội thi cấp cơ sở và có tiết mục đạt thành tích 

cao tại Hội diễn. 

 2. Giải cá nhân 
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- 03 giải nhất, mỗi giải bao gồm giấy khen của Ban tổ chức và tiền thưởng; 

- 03 giải nhì mỗi giải bao gồm giấy khen của Ban tổ chức và tiền thưởng; 

- 03 Giải Ba, mỗi giải bao gồm giấy khen của Ban tổ chức và tiền thưởng. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

- Kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn huy động 

hợp pháp khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Giáo dục nghề nghiệp: 

- Chủ trì tham mưu phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức 

Hội diễn cấp tỉnh năm 2019; thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, xây dựng 

Quy chế, Điều lệ tổ chức Hội diễn cấp tỉnh; 

- Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh triển khai ghi 

hình, phát sóng chương trình văn nghệ, truyền thông, lan tỏa thông điệp rộng rãi 

trong nhân dân và trên mạng xã hội. 

- Phối hợp với trường Cao đẳng Nguyễn Du xây dựng kịch bản, chương 

trình, chuẩn bị sân khấu, hội trường và các điều kiện đảm bảo để tổ chức hội thi 

đạt kết quả tốt.   

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

 - Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí trình sở Tài 

chính, UBND tỉnh phê duyệt. 

 - Hướng dẫn, thực hiện các nội dung, hồ sơ thanh quyết toán theo quy 

định.  

3. Văn phòng Sở. 

- Tham mưu các nội dung liên quan đến điều kiện đảm bảo để tổ chức Hội 

thi; chuẩn bị giấy khen, cờ lưu niệm, cờ giải và các phần thưởng để trao tại Hội 

diễn. Làm việc với Báo, Đài phát thanh truyền hình Hà Tĩnh để tuyên tuyền về 

các hoạt động của Hội diễn. 

- Bố trí phương tiện và các điều kiện phục vụ của Ban tổ chức, Ban giám 

khảo và các hoạt động trong quá trình tổ chức Hội diễn. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp cấp tỉnh. Giao phòng Giáo dục nghề nghiệp chủ trì phối hợp 

với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai, thực hiện đạt kết quả tốt./. 
    

Nơi nhận: 

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Để báo cáo) 

- UBND tỉnh; (Để báo cáo) 

- Đ/c Giám đốc, PGĐ sở;  

- Chánh VP; Trưởng phòng KHTC; 

- Lưu: VT, GDNN. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

  

 

Nguyễn Trí Lạc 
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MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

dự kiến  

Chủ trì 

thực 

hiện 

Phối hợp 

thực hiện 

Ghi 

chú 

I Công tác chuẩn bị    
 

1 
Khảo sát, lựa chọn địa điểm tổ 

chức 

Trước 

tháng 

5/2019 

Sở Lao 

động - 

TBXH 

Sở Văn 

hóa – 

TT&DL  

 

2 

Công tác chuẩn bị (Xây dựng kế 

hoạch tổ chức, thành lập Ban Tổ 

chức, ban hành Điều lệ Hội thi, 

thành lập các tiểu ban giúp việc, 

họp Ban tổ chức, xây dựng kế 

hoạch phân công…) 

Từ 

1/5/2019-

30/5/2019 

BTC 
Các đơn vị 

liên quan 

 

3 

Thành lập Ban Giám khảo, tổ 

chức công tác tuyên truyền (xây 

dựng nội dung tuyên truyền, hình 

thức tuyên truyền, triển khai 

tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng) 

Từ 

30/5/2019-

30/6/2019 

BTC 
Các đơn vị 

liên quan 

 

II Công tác tổ chức    
 

1 

Công tác khen thưởng (Xây dựng 

cơ cấu khen thưởng, trình cấp có 

thẩm quyền về cơ cấu khen 

thưởng, chuẩn bị phôi, huy 

chương…) 

 BTC 
Các đơn vị 

liên quan 

 

2 

Công tác phối hợp với các đoàn 

tham dự (tổ chức, hướng dẫn các 

đoàn tham dự Hội diễn, cập nhật 

những thay đổi của các đoàn để 

điều chỉnh chương trình, kế 

hoạch, …) 

   

 

3 

Tổ chức Hội diễn (kiểm tra nhân 

sự, chương trình, lịch biểu diễn 

của các đoàn, tổ chức họp báo, 

họp ban giám khảo, thiết bị kỹ 

thuật… theo chương trình, đảm 

bảo các điều kiện cần thiết để tổ 

chức hội diễn) 

 BTC  
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TT Nội dung công việc 

Thời gian 

dự kiến  

Chủ trì 

thực 

hiện 

Phối hợp 

thực hiện 

Ghi 

chú 

4 Tổ chức Lễ khai mạc  BTC  
 

5 Các đoàn biểu diễn theo lịch  BTC  
 

6 Tổ chức đêm chung kết/lễ bế mạc  BTC  
 

7 Các hoạt động khác của Hội thi  BTC  
 

8 

Thành lập Đoàn, tổ chức tập 

luyện và tham dự vòng chung 

khảo Hội diễn văn nghệ cấp quốc 

gia 

8/2019 - 

10/2019 

Đoàn dự 

thi cấp 

quốc gia 

Các đơn vị 

liên quan 

 

9 

Xây dựng kế hoạch và phối hợp 

với Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp tổ chức Hội diễn cấp quốc 

gia 

9/2019-

10/2019 

Sở Lao 

động - 

TBXH 

Các đơn vị 

liên quan 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số: 216/KH-SLĐTBXH    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 4 năm 2019 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội diễn văn nghệ  

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 
 

 

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-LĐTBXH ngày 25/3/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội 

diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019; thực hiện 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1877/UBND-KGVX1 ngày 03/4/2019 về 

việc tổ chức Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn 

nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là Hội 

diễn) là hoạt động văn hóa thường kỳ nhằm duy trì, thúc đẩy và nâng cao chất 

lượng phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng trong các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, tăng cường bồi dưỡng nhân cách, giáo dục chính trị tư tưởng, lối sống, 

thẩm mỹ toàn diện đi đôi với thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện kỹ năng nghề 

nghiệp cho học sinh, sinh viên; 

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh 

thần cho học sinh, sinh viên, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập học đường trong 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

 - Thông qua Hội diễn để củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

thực tiễn các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong học sinh, sinh viên. 

2. Yêu cầu 

-  Hội diễn huy động được đông đảo học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, trở thành phong trào rộng lớn được tổ chức từ cấp 

cơ sở đến cấp tỉnh. 

- Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về ước mơ, tình 

cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ, học sinh, sinh viên đối với việc phát triển giáo dục 

nghề nghiệp và quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

trước yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  
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-  Việc tổ chức Hội diễn phải được chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung, hình 

thức cũng như các bước tiến hành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; các đơn vị, cá 

nhân tham gia Hội diễn trên tinh thần giao lưu, đoàn kết, văn hóa, thực hiện 

đúng các nội dung của Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức. 

-  Lựa chọn được những đơn vị, cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc 

làm nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ của ngành; đồng thời lựa chọn, 

thành lập Đoàn cấp tỉnh tham dự Hội diễn toàn quốc năm 2019. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC  

 1. Đối tượng dự thi 

 1.1. Hệ A (dành cho khối không chuyên): Học sinh, sinh viên đang học 

tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn tỉnh (trừ Trường Cao đẳng 

Nguyễn Du). 

 1.2. Hệ B (dành cho khối chuyên): Học sinh, sinh viên đang học tập tại 

Trường Cao đẳng Nguyễn Du. 

 2. Nội dung: 

  Hội diễn có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, tình 

yêu con người Việt Nam và ngành giáo dục nghề nghiệp. Thể hiện ước mơ, tình 

cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ, học sinh, sinh viên đối với việc phát triển giáo dục 

nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao trong thời kỳ 

đổi mới, hiện đại hóa, công nghiệp hóa và hội nhập. 

 3. Thể loại và thời gian thi 

 3.1. Thể loại thi: Chương trình thi của mỗi đoàn được xây dựng liền 

mạch, có kết cấu chặt chẽ, logic giữa các tiết mục; gồm các thể loại sau: 

 - Ca: Bao gồm các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca hoặc tốp ca; khuyến 

khích biểu diễn các tiết mục dân ca ví dặm. Bài hát biểu diễn bằng tiếng nước 

ngoài phải có 01 lần hát bằng tiếng Việt phổ thông (hoặc có phần dịch lời sang 

tiếng Việt).  

- Múa: Bao gồm các tiết mục múa đơn, múa đôi, tốp múa (trong một 

chương trình thi không biểu diễn quá 1 tiết mục múa cùng thể loại). Phần múa 

minh họa cho hát và minh hoạ cho biểu diễn nhạc cụ không tính là tiết mục múa 

dự thi.  

- Nhạc: Bao gồm độc tấu, song tấu, tam tấu, hoà tấu nhạc cụ dân tộc và 

hiện đại (trong chương trình thi không biểu diễn quá 1 tiết mục cùng thể loại).  

 3.2. Thời gian thi: Tối đa 30 phút/1chương trình/đoàn, tính từ lúc người 

giới thiệu của đoàn bắt đầu giới thiệu về chương trình cho đến thi tuyên bố kết 

thúc chương trình biểu diễn của đoàn.   
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 4. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức 

4.1. Cấp cơ sở:  

- Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội 

diễn cấp cơ sở bầng hình thức onlie hoặc offline; lựa chọn các tiết mục, chương 

trình xuất sắc để tham gia Hội diễn cấp tỉnh, thời gian thực hiện: trước ngày 

01/7/2019;  

 - Khuyến khích các cơ sở tổ chức theo hình thức online: 

 + Tổ chức quay video các tiết mục và gửi cho Ban Tổ chức vào hộp thư: 

captinh@avet.vn. Các cơ sở có thể gửi link Google Drive, gửi trực tiếp tập tin 

chất lượng cao. 

+ Ban Tổ chức cấp toàn quốc sẽ hỗ trợ các tỉnh đăng tải vào hai công cụ 

chính của cuộc thi là: Website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ: 

http://www.avet.vn. Fanpage của cuộc thi: https://www.facebook.com/avet.vn. 

Toàn bộ các video các tiết mục sẽ được Ban Tổ chức đăng tải cùng lúc để đảm 

bảo công bằng trong việc kêu gọi bình chọn online cũng như tiết mục thi. 

 + Các cơ sở chia sẻ, kêu gọi bạn bè, người thân quen tương tác, chia sẻ, 

lan tỏa nội dung thi của trường để làm cơ sở chấm thi vòng cấp tỉnh. 

 4.2. Cấp tỉnh: Hội diễn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 được tổ chức offline tại 

Hội trường theo cách truyền thống; thời gian trước ngày 30/8/2019; địa điểm và 

thời gian tổ chức Hội diễn sẽ có thông báo sau. 

 5. Đoàn dự thi cấp tỉnh:  

 - Mỗi đơn vị thành lập 01 đoàn tham gia dự thi cấp tỉnh; có chương trình 

theo chủ đề riêng do đoàn tự chọn sao cho phù hợp với nội dung của Hội diễn và 

đặc trưng của đoàn, đơn vị.  

 - Đối với các đơn vị không đủ điều kiện để thành lập đoàn, mỗi đơn vị lựa 

chọn từ 01 đến 03 tiết mục tham dự Hội diễn cấp tỉnh. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Giải toàn đoàn 

- 01 Giải nhất bao gồm: Cờ giải nhất toàn đoàn, Giấy chứng nhận của Sở 

Lao dộng - Thương binh và Xã hội và tiền thưởng; 

- 02 Giải nhì, mỗi giải bao gồm: Cờ giải nhì toàn đoàn, Giấy chứng nhận 

của Sở Lao dộng - Thương binh và Xã và tiền thưởng; 

- 03 Giải ba, mỗi giải bao gồm: Cờ giải ba toàn đoàn, Giấy chứng nhận của 

Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội và tiền thưởng; 

Ngoài các giải toàn đoàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tặng giấy 

khen cho một số đơn vị tổ chức tốt Hội thi cấp cơ sở và có tiết mục đạt thành tích 

cao tại Hội diễn. 

http://www.avet.vn/
https://www.facebook.com/avet.vn
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 2. Giải cá nhân 

- 03 giải nhất, mỗi giải bao gồm giấy khen của Ban tổ chức và tiền thưởng; 

- 03 giải nhì mỗi giải bao gồm giấy khen của Ban tổ chức và tiền thưởng; 

- 03 Giải Ba, mỗi giải bao gồm giấy khen của Ban tổ chức và tiền thưởng. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

1. Nguồn kinh phí 

- Cấp tỉnh: Kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn 

huy động hợp pháp khác. 

- Cấp cơ sở: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự cân đối kinh phí của đơn 

vị và kêu gọi các nguồn tài trợ để tăng cường điều kiện tổ chức tham dự Hội thi 

cấp tỉnh và vòng chung khảo Hội diễn văn nghệ cấp quốc gia (nếu có). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 

phối hợp tổ chức Hội diễn toàn quốc tại địa bàn tỉnh; thành lập Ban tổ chức, Ban 

giám khảo, xây dựng Quy chế, Điều lệ tổ chức Hội diễn cấp tỉnh; 

 - Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội diễn 

cáp cơ sở, lựa chọn xây dựng chương trình, tiết mục có chất lượng tham dự Hội 

diễn văn nghệ các cơ sở GDNN cấp tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Tỉnh đoàn, xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt Hội diễn cấp tỉnh; lựa chọn 

tiết mục, xây dựng chương trình và tổ chức tập luyện cho Đoàn dự thi của tỉnh 

tham dự Hội diễn toàn quốc; 

- Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh triển khai ghi 

hình chương trình văn nghệ, truyền thông, lan tỏa thông điệp rộng rãi trong nhân 

dân và trên mạng xã hội. 

 - Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí trình 

UBND phê duyệt. 

- Vận động các nguồn tài trợ để thực hiện tốt chương trình (nếu có). 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện: 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc UBND cấp 

huyện và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức tốt Hội diễn 

cấp cơ sở; phối hợp xây dựng chương trình, lựa chọn tiết mục tham dự Hội diễn 

cấp tỉnh. 
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3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 

- Căn cứ vào điều kiện cụ thể để tổ chức Hội diễn cấp cơ sở, lựa chọn các 

tiết mục xuất sắc trao giải đồng thời đăng ký tham gia Hội diễn cấp tỉnh, thời 

gian hoàn thành trước ngày 01/7/2019. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập luyện và 

tham dự vòng chung khảo Hội diễn văn nghệ cấp quốc gia (nếu được lựa chọn). 

- Vận động các nguồn tài trợ để thực hiện tốt chương trình (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Hội diễn văn nghệ các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh, đề nghị các đơn vị liên quan, các cơ sở giáo dục 

triển khai, thực hiện./. 
    

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở GD&ĐT; Sở  Văn hóa -TT&DL; 

 Tỉnh đoàn; Đài  PTTH tỉnh; Báo HT; 

- Phòng LĐTBXH cấp huyện; 

- Các cơ sở GDNN; 

- Đ/c Giám đốc, PGĐ sở;  

- Chánh VP; Trưởng phòng KHTC; 

- Lưu: VT, GDNN. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

(đã ký) 

 

  

 

Nguyễn Trí Lạc 

 

 

Để phối 

hợp 
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MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

dự kiến  

Chủ trì 

thực 

hiện 

Phối hợp 

thực hiện 

Ghi 

chú 

I Công tác chuẩn bị    
 

1 
Khảo sát, lựa chọn địa điểm tổ 

chức 

Trước 

tháng 

5/2019 

Sở Lao 

động - 

TBXH 

Sở Văn 

hóa – 

TT&DL  

 

2 

Công tác chuẩn bị (Xây dựng kế 

hoạch tổ chức, thành lập Ban Tổ 

chức, ban hành Điều lệ Hội thi, 

thành lập các tiểu ban giúp việc, 

họp Ban tổ chức, xây dựng kế 

hoạch phân công…) 

Từ 

1/5/2019-

30/5/2019 

BTC 
Các đơn vị 

liên quan 

 

3 

Thành lập Ban Giám khảo, tổ 

chức công tác tuyên truyền (xây 

dựng nội dung tuyên truyền, hình 

thức tuyên truyền, triển khai 

tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng) 

Từ 

30/5/2019-

30/6/2019 

BTC 
Các đơn vị 

liên quan 

 

II Công tác tổ chức    
 

1 

Công tác khen thưởng (Xây dựng 

cơ cấu khen thưởng, trình cấp có 

thẩm quyền về cơ cấu khen 

thưởng, chuẩn bị phôi, huy 

chương…) 

 BTC 
Các đơn vị 

liên quan 

 

2 

Công tác phối hợp với các đoàn 

tham dự (tổ chức, hướng dẫn các 

đoàn tham dự Hội diễn, cập nhật 

những thay đổi của các đoàn để 

điều chỉnh chương trình, kế 

hoạch, …) 

   

 

3 

Tổ chức Hội diễn (kiểm tra nhân 

sự, chương trình, lịch biểu diễn 

của các đoàn, tổ chức họp báo, 

họp ban giám khảo, thiết bị kỹ 

thuật… theo chương trình, đảm 

bảo các điều kiện cần thiết để tổ 

chức hội diễn) 

 BTC  

 



13 
 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

dự kiến  

Chủ trì 

thực 

hiện 

Phối hợp 

thực hiện 

Ghi 

chú 

4 Tổ chức Lễ khai mạc  BTC  
 

5 Các đoàn biểu diễn theo lịch  BTC  
 

6 Tổ chức đêm chung kết/lễ bế mạc  BTC  
 

7 Các hoạt động khác của Hội thi  BTC  
 

8 

Thành lập Đoàn, tổ chức tập 

luyện và tham dự vòng chung 

khảo Hội diễn văn nghệ cấp quốc 

gia 

8/2019 - 

10/2019 

Đoàn dự 

thi cấp 

quốc gia 

Các đơn vị 

liên quan 

 

9 

Xây dựng kế hoạch và phối hợp 

với Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp tổ chức Hội diễn cấp quốc 

gia 

9/2019-

10/2019 

Sở Lao 

động - 

TBXH 

Các đơn vị 

liên quan 
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