
 HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 
BCH HND TỈNH BÌNH DƯƠNG   Thủ Dầu Một, ngày  27 tháng 02 năm 2015 
                   *                                        

           Số  125 -KH /HNDT 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Liên hoan “Tiếng hát Nông dân” tỉnh Bình Dương 
Lần IX - Năm 2015 

 

Thực hiện Chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động xây dựng đời 
sống văn hóa ở nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở 
Văn hóa – Thể thao & Du lịch và Chương trình Công tác Hội năm 2015 Ban 
Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Liên hoan 
“Tiếng hát Nông dân” tỉnh Bình Dương lần IX năm 2015 như sau : 

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, các ngày lễ 
lớn trong năm 2015; Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 
2/9, 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. 

- Góp phần cùng địa phương nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa của 
nông dân và đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa nông thôn; tăng cường sự 
phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa Hội Nông dân và ngành Văn 
hóa, Thể thao - Du lịch ở các cấp trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ 
sở. 

- Tạo cơ chế thuận lợi để tổ chức Hội tham gia vào công tác xây dựng đời 
sống văn hóa nông thôn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao 
nhận thức của cán bộ, hội viên và nông dân về văn hóa và nhiệm vụ phát triển 
văn hóa nông thôn. 

II/ VỀ ĐỐI TƯỢNG, CHỦ ĐỀ, THỂ LOẠI: 

1- Đối tượng : 

Là những người đang trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp 
gồm: Nông, lâm, ngư, tiểu thủ công và dịch vụ; là cán bộ, hội viên ở các chi, tổ 
Hội, câu lạc bộ ở các cơ sở Hội có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương và có xác nhận 
từng cấp Hội. Những đối tượng không được tham gia: Diễn viên đang tham gia 
các đoàn văn công, các trung tâm, trường năng khiếu trong và ngoài tỉnh, các 
diễn viên là cấp huyện trở lên không được tham dự. 

2- Chủ đề: 

- Ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ. 

- Ca ngợi giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. 
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- Ca ngợi tình yêu, cuộc sống, tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân 
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

3- Thể loại: 

Đơn ca, song ca, tốp ca, hát múa, độc tấu, hò vè (khuyến khích các tiết 
mục tự biên, tự diễn). 

III/  QUI ĐỊNH CHUNG: 

1- Phạm vi: Liên hoan được tổ chức từ cơ sở Hội (nếu có đủ điều kiện), 
huyện, thị, thành Hội và cấp Tỉnh. 

2- Thể thức: 

- Cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) lựa chọn từ 03 đến 05 tiết mục xuất sắc 
tham gia cấp huyện, thị, thành Hội. 

- Các huyện, thị, thành Hội chọn 03 tiết mục theo chủ đề tham gia Liên 
hoan cấp tỉnh. 

- Thời lượng biểu diễn của mỗi đoàn từ 15 đến 20 phút.  

- Mỗi đoàn có từ 15 diễn viên và 01 lãnh đạo làm Trưởng đoàn.Các 
huyện, thị, thành Hội có công văn chỉ đạo Ban Thường vụ cơ sở Hội về cổ vũ 
cho Liên hoan cấp tỉnh.  

IV/  THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1- Thời gian: 

- Hội Nông dân cấp cơ sở và huyện, thị, thành phố tiến hành tổ chức Liên 
hoan trong tháng 7 và tháng 8/2015. Sau đó lập danh sách tiết mục và các thí 
sinh gửi về tỉnh Hội qua Ban Tuyên huấn trước ngày 30/8/2015. 

- Cấp Tỉnh dự kiến tổ chức đầu tháng 9/2015.  

2-  Địa điểm: 

- Vòng huyện, thị, thành: Huyện, thị, thành Hội Phối hợp với Phòng Văn 
hóa Thể thao cùng cấp chọn địa điểm tổ chức cho phù hợp. 

- Vòng Tỉnh: địa điểm sẽ có thông báo cụ thể sau. 

V/ KINH PHÍ VÀ GIẢI THƯỞNG 

1- Kinh phí: 

Các huyện, thị, thành Hội phối hợp với Phòng Văn hóa - Thể thao cùng 
cấp lên kế hoạch và lập dự trù kinh phí tổ chức vòng huyện, thị, thành Hội; kể cả 
kinh phí cho đoàn tham gia Liên hoan “Tiếng hát Nông dân”  cấp tỉnh.  

2- Giải thưởng:  

- Ban Tổ chức Liên hoan “Tiếng hát Nông dân” ở các huyện, thị, thành 
Hội quyết định cơ cấu giải thưởng của cấp mình. 
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- Ban Tổ chức cấp Tỉnh sẽ trao cờ lưu niệm, giấy khen và giải thưởng. 
Giải thưởng cấp Tỉnh được cơ cấu như sau:  

+ Giải tập thể: gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 06 giải khuyến 
khích. 

+ Giải cá nhân: gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 khuyến 
khích cho từng thể loại tham gia Liên hoan. 

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Các huyện, thị, thành Hội có trách nhiệm phối hợp với Phòng Văn hoá 
và Thông tin tham mưu, đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy xây dựng dự 
toán kinh phí để tổ chức Liên hoan “Tiếng hát Nông dân” ở cấp mình. Sau Liên 
hoan lựa chọn các tiết mục xuất sắc, danh sách đoàn tham gia đăng ký với Ban 
Tổ chức Liên hoan cấp Tỉnh (gửi về Ban Tuyên huấn theo thời gian quy định).  

 - Giao Ban Tuyên huấn phối hợp với phòng văn nghệ sở Văn hoá - Thể 
thao và Du lịch tỉnh Bình Dương xây dựng Kế hoạch thành lập Ban Tổ chức và 
kịch bản, thể lệ tổ chức Liên hoan, giao Văn phòng chuẩn bị dự toán kinh phí, 
phục vụ Liên hoan. 

- Ban Thường vụ tỉnh Hội đề nghị lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao & Du 
lịch quan tâm chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, thị, thành phố và 
phòng, ban chuyên môn cùng phối hợp thực hiện.  

Nhận được Kế hoạch này, tỉnh Hội đề nghị các huyện, thị, thành Hội triển 
khai thực hiện để Liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp./. 

 
                                                                                   T/M BAN THƯỜNG VỤ 
Nơi nhận:                                                        PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC        
- Sở VH - TT& DL; 
- BTV tỉnh Hội; 
- 9 huyện, thi, thành Hội;         (Đã ký)  
- Lưu VT, Ban TH. 
 

                                                                                           Lâm Văn Hòa              

 




