
 * 
 ỦY BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHONG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                             

Số:  160  /KH-UBND                                 Tuy Phong, ngày 11  tháng 8  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức Cuộc thi “Tiếng hát Tuy Phong” năm 2022 

  
 

 

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 24/5/2022 của  y  an nh n dân huyện 

về tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ năm 2022;   

 y  an nh n   n huyện x y  ựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tiếng hát Tuy 

Phong” năm 2022, với nội  ung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 

2/9; kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022); 

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng, tạo s n chơi 

lành mạnh  ổ ích cho Nhân dân, thu hút sự hưởng ứng tham gia của các tầng lớp Nhân 

  n, các cơ quan,  an ngành, nhất là thế hệ trung niên và người lớn tuổi; đồng thời giáo 

 ục lòng yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác 

Hồ vĩ đại và sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước; 

- Huy động đông đảo lực lượng tham gia của các xã, thị trấn, cơ quan,  an ngành 

trong huyện; các cá nh n tham  ự phải nghiêm túc chấp hành Thể lệ Cuộc thi. 

II. ĐỐI TƢỢNG, CHỦ ĐỀ VÀ HÌNH THỨC 

1. Đối tƣợng 

- Là công   n đang sinh sống và làm việc trên địa  àn huyện Tuy Phong và công 

dân Tuy Phong đang sinh sống và làm việc ngoài địa  àn huyện; không ph n  iệt giới 

tính, có độ tuổi từ 35 tuổi trở lên (từ 1987 trở về trƣớc) đều được đăng ký  ự thi. 

- Các  iễn viên, ca sĩ đang công tác ở các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp; các thí 

sinh đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi, liên hoan đơn ca cấp tỉnh và  cộng tác 

viên của Trung t m VHTT và TTTH huyện không thuộc đối tượng tham gia Cuộc thi 

này 

2. Chủ đề 

 Nội  ung các ca khúc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ 

đại, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam (các ca khúc được sáng tác của 

các nhạc sĩ Trung ương và địa phương đã được phép phổ  iến rộng rãi, phù hợp với nội 

 ung của Cuộc thi). 

3. Hình thức 

- Các thí sinh  ự thi ở thể loại đơn ca; 
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- Mỗi thí sinh đăng ký tham  ự Cuộc thi tự chọn 01  ài hát để  ự thi vòng sơ 

khảo và vòng chung khảo, sử  ụng nhạc đệm play ack;  

- Riêng vòng chung kết xếp hạng, thí sinh sẽ thể hiện 02  ài hát (sẽ quy định rõ 

trong thể lệ Cuộc thi). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Thời gian và địa điểm đăng ký 

- Hồ sơ đăng ký theo mẫu đính kèm Kế hoạch này. 

- Thời gian đăng ký kể từ ngày  an hành kế hoạch cho đến hết ngày 10/9/2022. 

- Địa điểm đăng ký: Trung t m Văn hóa thể thao và Truyền thanh truyền hình 

huyện Tuy Phong. Điện thoại liên hệ: 0919.011.811. Hoặc đăng ký gửi qua địa chỉ mail 

công vụ: ttvhtt. ttth@tuyphong. inhthuan.gov.vn; gửi qua địa chỉ zalo (số điện thoại 

0919.011.811). 

2. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

2.1- Thời gian tổ chức vòng sơ khảo:   

+ Mảng Bắc huyện: Vào lúc 8 giờ 00’ ngày 12/9/2022 tại Trung t m Văn hóa 

thể thao và Truyền thanh truyền hình huyện (cơ sở 2). 

+ Mảng Nam huyện: Vào lúc 8 giờ 00’ ngày 13/9/2022 tại Nhà Văn hóa xã Hòa 

Minh. 

2.2- Thời gian tổ chức Vòng chung khảo:  

+ Mảng Bắc huyện: Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 16/9/2022 tại Tiệc cưới sân 

vườn Đức Uy (đường Nguyễn Thị Minh Khai - Khu phố 5 - thị trấn Liên Hương, huyện 

Tuy Phong).  

+ Mảng Nam huyện: Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 17/9/2022 tại Nhà hàng tiệc 

cưới ngoài trời T n Hải Hưng, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. 

2.3- Thời gian tổ chức Vòng Chung kết xếp hạng: Vào lúc 19 giờ 00 ngày 

23/9/2022 tại s n khấu ngoài trời - Trung t m Văn hóa Thể thao và Truyền thanh 

Truyền hình huyện. (Tùy theo tình hình thực tế, lịch này có thể điều chỉnh). 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

- 01 giải A: Giấy chứng nhận + Huy tượng  + tiền thưởng 5.000.000đ/giải. 

- 02 giải B: Giấy chứng nhận +  Huy tượng + tiền thưởng 3.000.000đ/giải. 

- 03 giải C: Giấy chứng nhận + Huy tượng  + tiền thưởng 2.000.000đ/giải. 

- 04 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận + Huy tượng + tiền thưởng 

1.000.000đ/giải 

V. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI 

-  y  an nh n   n huyện thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi, do lãnh đạo UBND 

huyện làm Trưởng  an, các thành viên là đại  iện lãnh đạo: Phòng Văn hóa và Thông 
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tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công an huyện, Trung tâm Văn hóa thể thao và 

Truyền thanh truyền hình huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội liên hiệp Phụ nữ 

huyện,  y  an nh n   n thị trấn Liên Hương,  y  an nh n   n thị trấn Phan Rí Cửa. 

- Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi gồm các đồng chí am 

hiểu, có trình độ chuyên môn và uy tín trong lĩnh vực nghệ thuật ca, nhạc cấp tỉnh và 

cấp huyện.   

VI. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức Cuộc thi từ nguồn vận động xã hội hóa các tổ chức và cá nh n 

trên địa  àn huyện và kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2022 của Trung t m Văn hóa thể 

thao và Truyền thanh truyền hình huyện. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Tham mưu  y  an nhân dân huyện thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi, thành lập 

Ban Giám khảo, Thể lệ Cuộc thi, thư mời đại  iểu  ự đêm Chung kết xếp hạng; bài phát 

 iểu của lãnh đạo  y  an nh n   n huyện tại đêm Chung kết xếp hạng. 

- Phối hợp Trung t m Văn hóa thể thao và Truyền thanh truyền hình huyện, Liên 

đoàn Lao động huyện,  y  an nh n   n thị trấn Liên Hương, Phan Rí Cửa thực hiện 

công tác vận động kinh phí để đảm  ảo tổ chức tốt Cuộc thi; làm việc với các cơ sở nơi 

 iễn ra Cuộc thi để tạo điều kiện, hỗ trợ địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết  ị 

khác để tổ chức tốt Cuộc thi.  

- Kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn  ị các công việc tổ chức Cuộc thi đối với các cơ 

quan, đơn vị được ph n công tại Kế hoạch này.  

- Tổ chức tuyên truyền Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử huyện và Fanpage 

“Nét đẹp Tuy Phong”. 

2. Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh truyền h nh huy n 

- Thông báo, tuyên truyền nội  ung Cuộc thi trên hệ thống đài truyền thanh, trên 

các trang mạng xã hội (Faec ook, Zalo) của đơn vị để Nhân dân  iết đăng ký tham  ự 

Cuộc thi; tuyên truyền trực quan về Cuộc thi khu vực trung t m huyện, các trục đường 

chính 02 thị trấn Liên Hương và Phan Rí Cửa. 

- Tiếp nhận, tổng hợp  anh sách thí sinh đăng ký  ự thi. 

- Chuẩn  ị tốt cơ sở vật chất, trang thiết  ị và nghiệp vụ chuyên môn tổ chức 

Cuộc thi chu đáo. 

- Chọn cử người  ẫn chương trình cho Cuộc thi; chuẩn  ị huy tượng, hoa tặng 

cho các thí sinh, các nhà tài trợ. 

- Thiết kế maket, trang trí s n khấu Cuộc thi.  

- Làm việc thuê  an nhạc để phục vụ việc ráp nhạc cho các thí sinh và phục vụ 

đêm Chung kết xếp hạng Cuộc thi. 
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- Lập  ự toán kinh phí và thanh quyết toán kinh phí tổ chức Cuộc thi đảm  ảo 

đúng quy định. 

3. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện cử thành viên 

tham gia Ban Tổ chức; tuyên truyền, vận động đoàn, hội viên thuộc đoàn thể mình tham 

gia Cuộc thi. 

4. Công an huyện cử lực lượng tham gia  ảo vệ trật tự khu vực tổ chức đêm 

chung khảo và đêm chung kết xếp hạng. 

5.  y  an nh n   n các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo triển khai kế hoạch, 

thông  áo trên hệ thống đài truyền thanh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh của 

đơn vị mình tham gia Cuộc thi.  

Riêng  y  an nh n   n thị trấn Phan Rí Cửa, Liên Hương phối hợp cùng Phòng 

Văn hóa và Thông tin vận động các tổ chức, cá nh n trên địa  àn tài trợ cho Cuộc thi; 

cử lực lượng công an,   n phòng tham gia  ảo vệ trật tự tại địa điểm tổ chức vòng 

chung khảo và vòng chung kết xếp hạng Cuộc thi cùng với lực lượng Công an huyện. 

6. Thủ trưởng các cơ quan,  an ngành, đoàn thể, các  oanh nghiệp trên địa  àn 

huyện tích cực hưởng ứng, vận động cán  ộ, công chức, viên chức, người lao động, Hội 

viên đăng ký thí sinh tham gia Cuộc thi. 

Trên đ y là kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tiếng hát Tuy Phong” năm 2022;  y  an 

nhân dân huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan,  an ngành, đoàn thể, Chủ tịch  y  an 

nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;                                              

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;                                                       

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các cơ quan,  an ngành, đoàn thể huyện; 

- Các Doanh nghiệp trên địa  àn huyện; 

-  y  an nh n   n các xã, thị trấn; 

- Chánh, PVP/HĐND& UBND;  

- Lưu: VT, VX.   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dƣơng Hồng Sơn 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA 

Hội thi “Tiếng hát Tuy Phong” Năm 2022 

 

Họ và tên:…………………..………… Giới tính:………………  

Ngày, tháng, năm, sinh:…………………………………………. 

Nơi sinh:…………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện nay:…………………………………...………………  

Số điện thoại liên hệ:………………………………….................  

Tên  ài hát đăng ký  ự thi:………………………………………  

Tác giả sáng tác:…………………………………………………. 

             (Gửi kèm Căn cước công dân phô tô) 

                                                       ……….., ngày      tháng      năm 2022 

                                                                          Ngƣời đăng ký 

Ảnh 3x4 
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