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SỞ VH, TT & DL TỈNH NINH THUẬN 
BAN TỔ CHỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG  
TỈNH NINH THUẬN LẦN THỨ XIII – 2020        Ninh Thuận, ngày      tháng 6  năm 2020 

 

      Số:              /TB-BTC 

 

         
  

  THÔNG BÁO  

  Về việc tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng  

tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII - năm 2020 

  

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SVHTTDL, ngày 18/5/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quyết định thành 

lập Ban Tổ chức Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng” tỉnh Ninh Thuận lần thứ 

XIII - năm 2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-BTC, ngày 18/5/2020 của Ban Tổ chức về 

việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng” tỉnh Ninh 

Thuận lần thứ XIII – năm 2020.  

Chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); Chào mừng 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ban Tổ chức ban hành Thông báo về việc tổ chức Hội diễn “Nghệ thuật 

quần chúng” tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII - năm 2020, với nội dung cụ thể sau: 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Nội dung, chủ đề  

a) Nội dung 

- Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu;  

- Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; những giá trị truyền thống, văn 

hóa tốt đẹp; truyền thống đấu tranh anh dũng, hào hùng của quê hương, con 

người Ninh Thuận. 

- Ca ngợi người tốt, việc tốt, hình ảnh người công nhân lao động trong 

thời kỳ đổi mới. 

- Ca ngợi những thành tựu trong lao động sản xuất và phát triển của quê 

hương Ninh Thuận trên con đường hội nhập phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ 

Tổ quốc. 

b) Chủ đề: “Ninh Thuận: Sáng mãi một niềm tin”. 

2. Loại hình, thể loại nghệ thuật 
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a) Loại hình nghệ thuật: Ca, múa, nhạc, tiểu phẩm (khuyến khích những 

tiết mục mang đậm màu sắc dân gian địa phương, ca ngợi ngành nghề, đất 

nước, quê hương Ninh Thuận).  

* Lưu ý: Ban Tổ chức có bố trí màn hình Led nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi để các đoàn xây dựng Clip minh họa cho chương trình, tiết mục thi diễn; các 

đoàn có nhu cầu sử dụng đề nghị đăng ký trước với Ban Tổ chức để tiện việc 

sắp xếp.  

b) Thể loại nghệ thuật 

- Ca: Đơn ca, song ca - tam ca, tốp ca (khuyến khích múa minh họa). 

- Múa: Múa tập thể, múa đơn - múa đôi. 

- Nhạc: Độc tấu - song tấu - tam tấu - tứ tấu - hòa tấu. 

- Tiểu phẩm: Tùy chọn (chính kịch, bi kịch, hài kịch...). 

Thời gian biểu diễn mỗi chương trình tối đa không quá 50 phút; trong đó 

biểu diễn tiết mục tiểu phẩm tối đa không quá 25 phút.  

3. Đối tượng tham gia 

Các tập thể, cá nhân hiện đang sinh sống, học tập, công tác tại Ninh 

Thuận đều được tham gia (riêng diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc 

dân tộc và Tuyên truyền viên của Đội Tuyên truyền và Chiếu phim lưu động – 

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh không được tham gia). 

- Các huyện, thành phố phải có ít nhất một đoàn nghệ thuật tham gia; 

khuyến khích các huyện, thành phố tổ chức hội diễn cấp cơ sở để chọn tiết mục, 

chương trình tham gia hội diễn cấp tỉnh; mời các cơ quan trung ương, các doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh thành lập đoàn tham gia hội diễn.  

- Công đoàn viên chức, Công đoàn ngành,Công đoàn khối doanh nghiệp 

và những cơ quan, đơn vị nếu có đủ điều kiện thì có thể thành lập đoàn để tham 

gia. 

Các đoàn tham gia hội diễn lập danh sách đoàn (02 danh sách cán bộ, 

diễn viên, ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi làm việc) và có công văn chính 

thức đăng ký tham gia; chương trình tham gia hội diễn của đoàn gửi về Ban tổ 

chức qua Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.  

4. Thời gian – địa điểm 

a) Thời gian 

- Đăng ký tham gia hội diễn: Hạn cuối ngày 21/8/2020; 

- Họp và bốc thăm thứ tự thi diễn của các đoàn: 8g00 ngày 04/9/2020 

(thứ 6); 
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- Ráp nhạc, chạy sân khấu: Ngày 09 và 10/9/2020 (thứ 4 và 5);  

- Khai mạc và thi diễn: Diễn ra lúc 19g30 ngày 11/9/2020 (thứ 6). 

- Thi diễn của các đoàn: Ngày 12 và 13/9/2020 (buổi sáng từ 8g00 đến 

11g00, buổi chiều từ 14g00 đến 16g30). 

- Bế mạc (công diễn và trao giải): Diễn ra lúc 19g30 ngày 13/9/2020. 

b) Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận 

- Khai mạc và thi diễn: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 

02 đường Trần Ca, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (cơ sở 

01); 

- Bế mạc (công diễn và trao giải): Tại sân khấu tiền sảnh Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật, số 49 đường 16/4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm (cơ sở 02). 

II. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- Ban Tổ chức hội diễn tặng: 

+ Giải toàn đoàn gồm: 01giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba cho các đoàn 

có 04 loại hình nghệ thuật trở lên đạt điểm cao;  

+ Giải tiết mục gồm: Giấy chứng nhận kèm Huy chương Vàng, Huy 

chương Bạc cho các tiết mục biểu diễn xuất sắc tại hội diễn. 

- Liên đoàn lao động tỉnh tặng: Bằng khen cho các đoàn đã được Ban Tổ 

chức tặng giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn. 

III. KINH PHÍ 

- Kinh phí tập luyện, ăn, nghỉ, đi lại trong những ngày tham gia hội diễn 

của các đoàn từ nguồn kinh phí của địa phương, cơ quan, đơn vị có đoàn tham 

gia; 

- Kinh phí tổ chức hội diễn được trích từ nguồn kinh phí hoạt động sự 

nghiệp của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và từ nguồn vận động tài trợ 

(nếu có). 

Nhằm hưởng ứng phong trào văn hóa, văn nghệ tỉnh nhà; đồng thời đây 

là cơ hội tìm kiếm, phát hiện tài năng nghệ thuật trong quần chúng đóng góp 

cho phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương, Ban Tổ chức đề nghị các đơn 

vị tích cực hưởng ứng tham gia để góp phần vào thành công chung của Hội diễn 

“Nghệ thuật quần chúng” tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII - năm 2020. 

Danh sách chương trình các đoàn tham gia hội diễn gửi về địa chỉ: Trung 

tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, số 02 đường Trần Ca, phường Đài Sơn, Tp. Phan 
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Rang - Tháp Chàm (cơ sở 01).  

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Nghệ thuật quần chúng – Trung tâm 

Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, số điện thoại: 0259.3823836; Ông Nguyễn Vũ Tường: 

0942161281; Bà Lê Vũ Hồng Trang: 0944903828./.  

 

Nơi nhận: 

- Cục VHCS – Bộ VH,TT&DL (b/cáo);             

- UBND tỉnh (b/cáo);                                                      

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/cáo); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/cáo); 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- LĐLĐ các huyện, thành phố; 

- Các lực lượng vũ trang; 

- Các cơ quan, ban ngành trong tỉnh; 

- Các doanh nghiệp trong tỉnh;                                                                   
- Công đoàn các ngành;  

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT các 

huyện, thành phố; 

- Website Sở VH,TT&DL; 

- Lưu: VP; QLVHGĐ. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Văn Công Hòa 
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