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     UBND HUYỆN NÚI THÀNH 

     TRUNG TÂM VH-TT&TT-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 25/KH-TTVH-TT&TT-TH                          Núi Thành, ngày 30 tháng 10  năm 2019. 

 

KẾ HOẠCH 

Liên hoan Giọng hát hay huyện Núi Thành lần thứ III-2019. 
 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), mừng Tết Dương 

lịch 2020; chào mừng đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Núi Thành xây dựng kế hoạch tổ 

chức Liên hoan Giọng hát hay huyện Núi Thành lần thứ III-2019 với các nội dung 

như sau: 
 

 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Liên hoan là hoạt động Văn hóa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, 

thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944-22/12/2019), mừng Tết Dương lịch 2020; chào mừng đại hội Đảng bộ 

huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; góp phần phát triển phong 

trào ca hát, đáp ứng nhu cầu giao lưu, học tập, tao đổi kinh nghiệm, hưởng thụ, sáng 

tạo nghệ thuật và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong các 

tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, phát hiện những giọng hát hay có 

triển vọng, bồi dưỡng làm hạt nhân trong xây dựng và phát triển phong trào văn hóa 

văn nghệ ở cơ sở cũng như tham gia cấp tỉnh trong thời gian đến; 

- Thông qua Liên hoan, tích cực tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế- xã hội, văn hóa của huyện nhà, góp phần phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 
 

2. Yêu cầu: 

- Liên hoan được tổ chức đúng mục đích, đảm bảo an toàn, tiết kiệm; được 

các xã, thị trấn hưởng ứng và thu hút được đông đảo thanh niên và các tầng lớp 

nhân dân hưởng ứng tham gia và phục vụ công chúng đạt hiệu quả xã hội. 

- Các đơn vị, cá nhân tham gia cần có sự chuẩn bị tốt về kỷ thuật thanh nhạc 

và chấp hành nghiêm túc các quy định do Ban Tổ chức đề ra. 
 

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG: 

 1. Chủ đề: “Liên hoan Giọng hát hay huyện Núi Thành lần thứ III –2019”. 
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 2. Nội dung: Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu 

quê hương, đất nước con người Việt Nam; ca ngợi tình yêu đôi lứa, tuổi trẻ, khát 

vọng cuộc sống hòa bình; … 

- Ca ngợi cuộc sống và sự đổi mới của quê hương đất nước, quê hương Núi 

Thành; tinh thần hăng say trong lao động sản xuất, bảo vệ môi trường, bảo vệ biển 

đảo quê hương, đạo lý làm người; tình làng nghĩa xóm; răn dạy cháu con ứng xử 

văn hóa, văn minh...  
 

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC LIÊN HOAN: 

1. Đối tượng:  

- Là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn huyện 

Núi Thành, tuổi từ 16 đến không quá 45, không đang trong thời gian truy cứu về 

trách nhiệm hình sự thì đều được tham gia.  

- Mỗi xã, thị trấn, mỗi cơ quan, đơn vị LLVT, các doanh nghiệp, trường 

THPT thành lập 01 đội số lượng không hạn chế. Nhưng đối với khối xã, thị trấn căn 

cứ vào số thôn, khối phố trên địa bàn đăng ký số lượng trung bình ít nhất mỗi thôn, 

khối phố là 01 thí sinh cho đơn vị mình.  

- Thí sinh tự do có thể trực tiếp đăng ký với BTC, gồm: Họ và tên, năm sinh, 

quê quán, ca khúc đăng ký dự thi. 

2. Hình thức: Liên hoan Giọng hát hay huyện Núi Thành lần thứ III- 2019 

được diễn ra 02 vòng: Vòng loại & Vòng chung kết. 

Các thí sinh đăng ký trình bày dưới hình thức đơn ca hoặc song ca và tự do 

chọn dòng nhạc yêu thích và đăng ký với BTC. Tại mỗi vòng, các thí sinh thể hiện 

01 bài hát bằng tiếng Việt có nội dung, chủ đề theo quy định (ca khúc của thí sinh 

đăng ký dự thi phải nằm trong danh mục cho phép lưu hành của Bộ VH, TT&DL). 

3. Thời gian & địa điểm: 

3.1. Thời gian đăng ký: Từ khi ban hành kế hoạch cho đến hết ngày 

10/12/2019. Các đơn vị, các thí sinh tự do đăng ký tại Trung tâm VH-TT&TT-TH 

huyện Núi thành ( gặp Chị Thảo, ĐT: 0986100104). 

3.2. Thời gian tổ chức: 

- Vòng loại: Ngày 14 & 15/12/2019, tại Hội trường Trung tâm VH-TT&TT-

TH huyện Núi Thành.  

Sau vòng  loại, BTC sẽ chọn ra 10 thí sinh có điểm cao nhất sẽ đi tiếp vào 

vòng chung kết. Khuyến khích các thi sinh được chọn tiếp tục đầu tư về chất lượng 

nghệ thuật như dàn dựng múa phụ họa, hoạt cảnh…). 

- Vòng chung kết: Ngày 31/12/2019, tại Quảng trường huyện Núi Thành.  
 

IV. GIẢI THƯỞNG: 

Căn cứ vào kết quả dự thi của thí sinh tại vòng chung kết từ cao xuống thấp, 

Ban Tổ chức sẽ trao cờ, giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các thí sinh đạt giải, cụ 

thể  như sau: 
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- Giải nhất. 

- Giải nhì. 

- Giải ba. 

- Giải khuyến khích. 
 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC: 

- Kinh phí tập luyện, dàn dựng các đơn vị tự lo.  

- Ban Tổ chức liên hoan lo kinh phí tổ chức, khen thưởng. 
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện: 

Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và xin chủ trương; xây dựng thể lệ và ban 

hành tổ chức Liên hoan Giọng hát hay huyện Núi Thành lần thứ III-2019. 

Tổng hợp danh sách thí sinh tham gia, tổ chức họp bốc thăm, ra quyết định 

thành lập Ban Giám khảo và điều hành xuyên suốt liên hoan. 
 
 

 2. Các xã, thị trấn; các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các 

thí sinh tự do:    

 - Chuẩn bị chương trình tham gia Liên hoan.  

 - Chấp hành tốt các qui định theo đúng kế hoạch đề ra. 
 

Trên đây là kế hoạch Liên hoan Giọng hát hay huyện Núi Thành lần thứ III –

năm 2019”, đề nghị các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, LLVT,... và các thí 

sinh tự do trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia, tổ chức tập luyện chu 

đáo tham gia liên hoan đạt kết quả tốt./. 

 
           Nơi nhận:   
       - Sở VHTT&DL tỉnh; Trung tâm VH tỉnh; (B/cáo); 

      - UBND huyện; (báo cáo); 

      - UBND, các xã, thị trấn; (T/ hiện); 

      - Các cơ quan,đơn vị, DN, LLVT; (T/ hiện);   

      - Lưu VT.                                                                                                   

 
 

 

                  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

               Đinh Hiếu Trung 
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