
             

 

HƯỚNG DẪN 

Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Trực Ninh năm 2022 

Chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-

19/8/2022) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(2/9/1945-2/9/2022); Tuần lễ Văn hóa- Thể thao truyền thống huyện năm 2022 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 08/8/2022 của UBND huyện về 

việc Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Trực Ninh lần thứ IX, Tuần lễ Văn 

hóa -Thể thao truyền thống huyện năm 2022, chào mừng 77 năm Ngày Cách 

mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh Nước cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022). 

Ban tổ chức hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng 

huyện Trực Ninh năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học 

1. Tùy điều kiện cụ thể, tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng tại địa 

phương trong Nhà văn hóa hoặc địa điểm ngoài trời để phục vụ nhân dân. 

2. Chủ đề Hội diễn văn nghệ: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê 

hương, đất nước, ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa, con người của quê hương 

Trực Ninh. 

3. Nội dung phông chữ Hội diễn: 

  

4. Qua hội diễn ở cơ sở, các đơn vị chọn hoặc mời đại diện Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin và Thể thao chọn tiết mục xuất sắc để tham gia Hội diễn văn 

nghệ quần chúng tại huyện. 

5. Thời gian tổ chức tại cơ sở: Từ ngày 15/8/2022 đến 24/8/2022. 

 

UBND HUYỆN TRỰC NINH 

BTC ĐẠI HỘI TDTT LẦN THỨ IX, 

TUẦN LỄ VH-TT TRUYỀN THỐNG 

HUYỆN NĂM  2022 

 
 

Số: 01/HD-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

Trực Ninh, ngày 09 tháng 8 năm 2022 

 

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG 
 

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2022) 

……………, ngày …  tháng 8 năm 2022 
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II. Ở huyện 

1. Các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học tham gia đăng ký 

Hội diễn nghệ thuật quần chúng tại huyện, (mỗi đơn vị 01 tiết mục ca múa 

nhạc). 

2. Chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, 

ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa, con người của quê hương Trực Ninh. 

3. Thời gian tổ chức: 13h30 phút ngày 29/8/2022. 

4. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện 

Trực Ninh. 

5. Ban tổ chức trao giải thưởng cho các tiết mục xuất sắc ngay sau khi hội 

diễn kết thúc.  

6. Các đơn vị gửi chương trình tham gia hội diễn về BTC (qua Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện) trước ngày 25/8/2022. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo 

Ban tổ chức (qua Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện) để hướng 

dẫn giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ; 
- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 
- Thành viên Ban Tổ chức; 
- UBND xã, thị trấn; 
- Các cơ quan, đơn vị,  doanh nghiệp, trường học; 
- BBT Cổng thông tin điện tử huyện;                                                     
- Lưu: BTC. 

TRƯỞNG  BAN 

 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hà Quang Vinh 
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