
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VĂN BÀN

Số:          /UBND-VX
V/v  điều chỉnh, bổ sung một số nội
dung tại Thể lệ Hội diễn Nghệ thuật

quần chúng khối Thi đua các cơ quan,
đơn vị huyện Văn Bàn, năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Bàn, ngày      tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Khối thi đua các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Ngày 26/7/2022, UBND huyện Văn Bàn ban hành Kế hoạch số 211/KH-
UBND về tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng khối Thi đua các cơ quan, đơn
vị huyện Văn Bàn năm 2022 kèm theo Thể lệ Hội diễn Nghệ thuật quần chúng

khối Thi đua các cơ quan, đơn vị huyện Văn Bàn năm 2022.

Để Hội diễn đạt kết quả cao, tạo điều kiện thuận lợi cho khối thi đua trong
việc lựa chọn diễn viên và sử dụng nhạc beat, UBND huyện Văn Bàn điều chỉnh,
bổ sung một số nội dung tại Thể lệ Hội diễn, cụ thể như sau:

1. Tại mục II: VỀ THÀNH PHẦN SỐ LƯỢNG THAM GIA

- Tại mục 1: Thành phần: Bổ sung đối tượng được tham gia: Đối với Khối
thi đua UBND các xã, thị trấn: Viên chức tăng cường tại đơn vị, các phó ngành

đoàn thể, Công an xã được phép tham gia đoàn Hội diễn nghệ thuật quần chúng

của đơn vị (nếu được sự đồng ý của cơ quan chủ quản).

2. Tại mục VIII: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Tại mục 2: Nhạc đệm: “Các Đoàn tham gia hội diễn tự chuẩn bị nhạc đệm
cho từng tiết mục, các tiết mục ca chỉ được sử dụng các thiết bị lưu trữ nhạc ( Beet)
không lời (Kể cả phần hát bè)”. Nay điều chỉnh lại:  Các đoàn được phép sử dụng
nhạc có sẵn (nha ̣c beat) nhưng không được phép thu âm giọng hát, kể cả phần
hát bè.

Các nội dung khác tiếp tục triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 211/KH-
UBND ngày 26/7/2022 của UBND huyện Văn Bàn.

Yêu cầu Trưởng khối Thi đua các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nghiêm túc

triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Trung tâm VH, TT-TT huyện;
- Lưu: VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Thanh Hương
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