
    ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HƯNG NGUYÊN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Số:           /KH-UBND                     Hưng Nguyên, ngày       tháng      năm 2022 
   

KẾ HOẠCH 

Tham gia cuộc thi  “Tìm hiểu di sản văn hóa Nghệ An năm 2022” 

 

         Thực hiện Kế hoạch số 719/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu di sản văn hóa 

Nghệ An năm 2022”. Căn cứ tình hình thực tiễn, UBND huyện ban hành Kế 

hoạch tham gia cuộc thi  “Tìm hiểu di sản văn hóa Nghệ An năm 2022” như sau: 

       I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

       1. Mục đích 

       - Cuộc thi hướng đến việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các di sản văn 

hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và Hưng Nguyên nói riêng, giáo dục cho 

các em học sinh về truyền thống văn hóa - lịch sử của dân tộc, khơi gợi lòng tự 

hào và tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm góp phần giữ gìn và phát huy cá 

di sản văn hóa trên quê hương mình. 

       - Cuộc thi góp phần đa dạng hóa các hình thức đưa di sản vào trường học 

đồng thời tạo nên sân chơi bổ ích cho các em học sinh, giúp các em mở rộng kiến 

thức, bồi đắp kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp. 

       2. Yêu cầu  

      Thành lập đội tuyển tham gia cuộc thi nghiêm túc, chu đáo, mang tính giáo 

dục, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. 

      Đội tuyển tham gia cuộc thi phải chuẩn bị chu đáo, tập luyện đầy đủ, nghiêm 

túc để dành được kết quả tốt nhất. 

       II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

       1. Chủ đề cuộc thi: Em yêu di sản quê hương 

       2. Đối tượng: học sinh các trường  THCS trong huyện. 

       3. Nội dung: Tìm hiểu và giới thiệu về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể 

bao gồm: Các di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh, di vật thể, cổ vật, bảo 

vật quốc gia; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghi 

lễ, Lễ hội truyền thống, tri thức dẫn gian ( ẩm thực…), nghề thủ công truyền 

thống, tiếng nói chữ viết, ngữ văn dân gian… 

       Cuộc thi có 03 phần thi: 

       Phần 1: Xây dựng clip giới thiệu di sản văn hóa của địa phương mình do 01 

nhóm học sinh giới thiệu bằng tiếng Việt, với thời lượng 06 phút; 

       Phần 2: Thi kiến thức chung: Thi đội tìm hiểu về di sản văn hóa vật thể, di 

sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

       Phần 3: Thuyết trình về 01 di sản văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

       4. Thời gian:    Ngày 23/11/2022 
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       5. Địa điểm:     Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

       III. KINH PHÍ 

       Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông dự toán kinh phí trình UBND 

huyện quyết định để thực hiện.  

       Nguồn kinh phí được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục của huyện.  

Khái toán tổng kinh phí thực hiện khoảng 40.000.000đ ( Bốn mươi triệu đồng), 

bao gồm các nội dung sau:  

- 01 tiết mục văn nghệ (15 học sinh)  

- Xây dựng 01 clip giới thiệu về di sản địa phương dài 6 phút 

- Hỗ trợ quá trình luyện tập và đưa đón đội tuyển tham gia cấp tỉnh (bao gồm 

ăn, ở và đi lại – số lượng 20 người) 

       IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

       1. Phòng Giáo dục và đào tạo 

       - Chịu trách nhiệm lên kế hoạch cụ thể, chọn đội tuyển, thí sinh tham gia 

cuộc thi; xây dựng dự toán kinh phí và bố trí kinh phí phục vụ các hoạt động của 

đội tuyển tham dự cuộc thi. 

       - Chỉ đạo các trường tuyên truyền về Hội thi trên địa bàn huyện. 

       - Chỉ đạo tập luyện 01 tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Cuộc thi. 

       2. Phòng Văn hóa & Thông tin 

       Phối hợp với Phòng GD& ĐT duyệt các nội dung phần thi đảm bảo chất lượng  

       3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông 

       -  Phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo xây dựng 01 tiết mục văn nghệ 

giao lưu tại cuộc thi. 

       - Phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo thực hiện công tác tuyên truyền: 

Đưa tin, bài và tuyên truyền trực quan về cuộc thi trên địa bàn. 

       Trên đây là Kế hoạch tham gia cuộc thi “ Tìm hiểu di sản văn hóa Nghệ An 

năm 2022”. UBND huyện yêu cầu các Phòng, ban nghành liên quan triển khai 

thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 

- Các Sở: GD&ĐT; VH-TT; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Phó Chủ tịch (VX) UBND huyện; 

- Các phòng: GĐ&ĐT, TC-KH, VH-TT; 

- Trung tâm VH-TT&TT huyện; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 Nguyễn Hữu Hà 
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