UBND TINH LJ?NG SCN
BAN BA! DIN 110! NCT T!NH
S& 28 /TTr-HNCT
V/v Dii' toán kinh phi to chi'c Lien
hoan nghcA thuat quân ching NCT
nàm 2020

CONG HOAXA nQi CHU NGHIA VIT NAM
DOe lap - Tir do - Hanh phñc
Ling Son, ngày 5 tháng 8 nám 2020

VAN PHOrG BND • LANG SON
A

•Kin

So:

'DEN Ngáy

fri:

- Uy ban nhân tinh Ling Son.
- Ong throng Xuân Huyên: PCT, Trtr&ng ban cong tác
NgirM cao tuôi tInh Ling Son.

Chuyêri
gay 2 tháng 6 näm 2020 UBND tinh Lang Son dã ban hành Kê hoach so:
1O5IKH-UBND. Kê hoch Thrc hin "Tháng hành dng vi NCT Vit Nam nàm
2020".
Trong K hoach có giao cho Ban dai din Hi nguYi cao tui tinh Lang
Son: Chü trI, phôi hçp vth S41 Van hóa, The thao va Du 1ch xay drng Kê hotch
và 1p d? toán kinh phi to Lien hoan ngh thut quail chüng ngithi cao tuôi tinh
Ling Son lan th IX näm 2020.
Ban dai din Hi ngithi cao tui tinh Ltng Son dä pMi hqp vOi S Van hóa,
The thao và Du ljch xây drng, ban hành Kê hoach, the l Lien hoan ngh thut
quail chiing NCT. Thông nhât xây drng dci toán kinh phi tO chrc liOn hoan.
Nay Ban di din Hi Ngithi cao tuôi kinh trInh UBNID tinh Lang San Dr
toán kinh phi. To chüc Lien hoan ngh thuat quail chng Nguôi cao tuOi tinh
Lang Son lan thir IX näm 2020.
(Xin gi kern theo Kê hogch, The 1çA và diet' toán kinh phi)
Ban dai din Hi nguñ cao tuôi tinh dê nghj Uy ban nhân dan tinh Ltng
Son xem xét, quyêt dnh dê Ban Dai din HOi NCT tinh, S van hóa, The thao và
Du lch thçrc.hin các buc tiêp theo.!.
No'i nhân:
-Nhu'kg.
- S& Tài chinh;
- TTBDD.
-Lu'u: VP

TM! BA -cTD N HOT NCT TINH
Oi,GBAN
BAN Oil DIEN
HOI HG' CAC1IJI
T.LN ,O

Nông NgQc Tang

UBND TtNH LANG SCiN
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
S( VAN HOA, THE THAO & DU L!CH
Doe lap - Tir do - Hanh phñc
BAN DI DI]N HQI NCT TINH

Se,: 01 /TLLN-VHTTDL-NCT

Lgng Son, ngày 28 tháng 7 näm 2020

THE L1
Lien hoan ngh thut qun chüng Ngu'ôi cao tue,i tinh Lng So'n
lan thir IX näm 2020
Can cir K hoach lien ngành s lKiHLN-VHTTDL-NCT, ngày
tháng 7 nàm 2020 cüa S Van hoá, The thao và Du 1ch và Ban Di din Hi
Nguèi cao tuôi tinh Ltng San ye vic to chirc Lien hoan tiêng hat Nguô'i cao
tuôi tinh Lang San lan thir IX 11am 2020.
S& Van hoá, The, thao và Du ljch, Ban Dai din Hi Ngui cao tue,i tinh
xây dmg the 1 Lien hoan thu sau:
I. NQI DUNG, THE LO4J VA HtMl TH1C
1. Vnidung
Xây dirng chuang trInh, tie,t mic tham gia Lien hoan cüa các Doàn phâi
dam bão nOi dung, tu tuâng, chü dê theo The 1 ciia Lien hoan.
2. The, loti
Tp trung vào các the, loai: don Ca, song ca, tp ca, hat mia tp the,.
Khuyên khich ihtmg tiêt mic mang dm ban sac van hoá dan tc, tr biên, tçr
diên nhu: then, sli, luçin, phong ski, Müa dOc l.p, dc tâu nhc cii ... Dam bào
nOi dung tu tix&ng và chat 1ung ngh thut biêu diên.
3. Hunh thfrc
Các doàn xây dçrng chuong trInh tr 3 the, loi tth len nhu: dan ca, song Ca,
top ca, lien khiic... khuyên khIch các tiêt miic có müa phii ho, trang phic dçp,
hài hoà vói các ni dung bài hat.
Phn nhtc dm: Các dan vj sir ding nhc dm trirc tip hoc nhac phi
khi san ghi bang dTa...
* Lu'u j: Ban te, chirc, Ban giám khào không chm die,m các tie,t miic hat
theo bang dia dä ghi san phân 1i.
Các doàn gui bàn dang k các tit mic dci Lien hoan ye, Ban th chirc truó'c
ngày 20/9/2029 (Bàn dáng kf gfri v Trung tam Van /ioá Ngh thu?it tin/i
Ling Son, So 02, dwirng Tam than/i, TP Lçzng So'n). D nghj ghi rO các tiêt
m1ic, tác già, nguôi biêu dien, noi cu tth, tuOi...
Các doàn tr dn chuong trInh và bie,u di&t theo thir tu ke,t qua t tham.

II. DOI TIJNG TRAM GIA LIEN ROAN
1. Các thành viên tham gia EDoàn van ngh phài là ngui cao tui có h
khâu thuè'ng trü ti huyn, thành phô cüa tinh Lang Son.
D tui: + Nft t'x 55 tui tth len.
+ Nam tr 60 tui tr& len.
Không phân bit ton giáo, ngh nghip, dan tc (Không d:ua nhfrng can
b, cong chrc dang cong tác vào các doàn tham dir Lien hoan, nêu doàn nào vi
phm s không duçic châm diem xêp giài thuO'ng).
2. Mi doàn tham gia không qua

is

ngulii (Bao gm

Ca

trwóg doàn và

lái xe, phyc viii)

Ill. TH(I GIAN BIEU DiN
1. Mi doàn biu din thM gian thi cia không qua 25 phüt, thi thi&i không
duâi 20 phüt (doàn nào vu'cit qua 03 pht Ban giám kháo sê trü' vào tong diem
toàn doàn)
2. Thèi gian tip cn san khu cüa các doàn không qua 05 pht.
IV. CACH CHAM DiM VA C(I CAU GIAI THU'ONG
1. Cách chm dim
- Ban giám khão chm dim theo tit miic biu din cüa tfrng doàn,thang
diem tôi cia là 10, so lé den 0,5 (diem tiêt mçc là diem trung bInhcng cüa các
thành viên Ban giám khào).
Can cü vào k& qua tng hqp dim cüa 11mg ti& mic tü cao xu6ng thp
dê xêp giãi A, B , C (giài tiêt miic tp the và cá nhân).
* Giãi chtrng trIih(giâi toàn doàn).
- Can cü t l giài A, B, C các ti& miic 11mg chuong trInh.
- Dam bào ni dung, tu tithng, ch d& b cic chuong trInh hài hoà, chit
chê, có m& dâu, kêt thüc hgp l, khuyên khIch các chuang trInh phong phi ye
the loai, hmnh thtrc biêu diên, dam bào sO luçmg dien viên tham gia chuong trinh,
biêu din không qua thi gian quy djnh, khOng vi ph.m k lu.t san khâu, khOng
vi phrn ye dôi tirqng tham gia.
- Ban th chirc tang ci km nim và cac giài chuyen d tti Lien hoan.
2. Co' cu giãi thff&ng
• - Giài tp th: Trao cac giài nht, nhI, ba và khuyn khIch toàn doàn. Can
ci'r vào chat luçmg chucmg trInh cüa các doàn dê quyêt djnh sO lugng, co cau giài
Liiwrng.
- Giài ti& mic tp th& ca nhân: trao giâi A, B, C. S luqng khOng qua 2/3
tOng so tiêt mic tham gia Lien hoan.
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V. QUY D!NH KIIAC
- Các doàn chap hành nghiêrn the ljch, giô quy dijnh biu din cña Ban th
chirc die ra.
- Các dan vj ngi theo dung vj tn Va theo dôi toàn b chucmg trInh biu
diên cüa các doàn tai Lien hoan die hoc tap và Co vi lan nhau.
- Darn bào van minh, ljch sir trong hOi trung cling thu san kMu biu
diên.
- Không tng hoa trong lüc din viên dang bju din (chi tang hoa khi kt
thiic chuang trInh).
- Không. hut thuc trong hi tru'è'ng - sir dçing diin thoi 0' ch d yen
1ng.
Trên day là Th l Lien hoan ting hat NguO'i cao tui tinh Lang San ln
thr IX nàrn 2020. Dê ngh các dan v tharn gia thrc hin nghiern the, bào darn
cho Lien hoan thành cong tot dp./.

BAN PAl DIN HQI NCT

S VAN HOA, THE THAO & DU LTCH

NG BAN

GIAMPOC

(BAw'A DE
HthG' OICOT!

•.-"

NôngNgçcTàng
No'i nithn:
- BDD Hôi NCT tinh;
- Lf) S \THTTDL;
- Ban dlai din Hi NCT the huyn, thành ph( T/hin);
- Thânh viên BTC, GK, TK( T/hin);
- TTVHINT tinh (T/hiên);
- Trung tam VHTT, VHTT&TT huyn, thành pho( T/hin);
- Lu'u: VT,QLVH.
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UBND flNH LANG SON
CQNG HOA xA HQI cnU NGHIA VIIT NAM
S(1 VAN HOA, THE THAO & DU L!CH
Dôc 1p - Tir do - Hanh phüc
BAN DI DIN HQI NCT TINH
S: 07 /KELN-VHTTDL-NCT

Lgng Son, ngày tháng 7 nám 2020

KE HO4LCH LIEN NGANH
Ti chfrc Lien hoan ngh thut qun chiing NgirM cao tui tinh Lrng So'n
Ian thu IX näm 2020
Thrc hin K hoach s 105/KH-UBND ngày 2 1/5/2020 cüa UBND tinh
thrc hin" Tháng hành dng vi ngri cao tuôi Vit Nam" näm 2020 trên da
bàn tinh Lang Son, thiêt thirc chào müng dai hi Dãng các cap tiên tói dai hi
lan thir XIII cüa Dàng; k nim 74 nàm Cách mng Tháng Tarn, Quôc khánh
2/9; 80 nàm ngày khd nghia Bäc Son 27/9 và 29 11am ngày Quôc tê Ngui cao
tUôi (01/10/1991 - 0 1/10/2020).
Si Van hoá, Th thao và Du ljch, Ban Dai din Hi ngtthi cao tui tinh
Lang Son xây dirng Kê hoach to ch'Crc Lien hoan tiêng hat Nguii cao tuôi tinh
Lang San lan thir IX nàm 2020 nhu sau:

I.rrçc D'CH, yEu CAU
1 Miic dIch
Lien hoan là dp d các ngh sT, ngh nhân, din viên ngisèi cao tui Co
dp gp go', giao liru, tham gia sinh hoat van hóa lành manh, bô ich; dông thd
khai thác, phát huy khà nàng sang tao van hoá, van ngh cña nguôi cao tuôi,
dông thii cô vu, nâng cao tinh than song vui - song khoO - song có Ich, khuyên
khIch phong trào van hoá, van ngh Ngithi cao tuôi trong toàn tinh ngày càng
phát triên. Dông thñ dày là dp dê nguôi cao tuôi on laj truyên thông cách mng
qua nhffiig lôi ca, tiêng hat gop phân giáo dic truyên thông yêu nuc trong the
htrè.
2. Yen can
Lien hoan quy t1i duc các hat nhân van hóa, van ngh cüa nguô'i cao tui
trên da bàn tinh tham gia; Ni dung chü dé phài dam bão tInh tu tu&ng, chat
luçiig ngh thut, sang tao, hiu qua, an toàn và thiêt thçrc.
II. THYI GIAN, D!A DIEM
1. Thô'i gian: dir kin vào ngày 01,2 tháng 10/2020.
- Khai mac lien hoan: ti'x 14h00 ' ngày 01/10/2020.
- Tng kt và trao giâi thithng: 1 5h00' ngày 02/10/2020.
- H9p các truO'ng Doàn và bc thäm xp ljch biu din: lOhOo', ngày
0 1/10/2020 tai phông h9p Trung tam Van hóa Ngh th4t tinh (Môi don vj th 01
dcii dintham gia).
2. Da dim: Tai san khu tng III - Trung tam Van hóa Ngh thi4t tinh
Lang San, so 02 duông Tam Thanh, phung Tam Thanh, thành phô Lang Son.

III. QUY MO, DOI TUNG
1.Quymô
- Lien hoan ting hat Ngithi cao tui in thr IX/2020 duçe t chüc quy
mô cap tinh, bao gôm 11 huyn, thành phô, rnôi don vj thành 1p và c1r mt doàn
van ngh quail chüng tham gia Lien hoan.
- Th?ii krçng chrnrng trInh: mi don vj biu dik thi thiki 3 tit miic
không qua 25 phüt.
2. Di tirçrng
- Các thành viên tham gia doàn van ngh phài là ngtthi cao tui có h
khâu thuè!ng trü ti huyn, thành phô cüa tinh Lang Son, do Hi Ngithi cao tuâi,
Phông Van boa và Thông tin và các co quan chuyên mon các huyn, thành phô
tp hçip, tO chüc thành tirng doàn ye dci Lien hoan.
D tui: + Ni lu 55 tui tth len.
+ Nam tx 60 tui tr& len.
- Không phân bit ton giáo, ngh nghip, dan tc (Khóng du'a nhü'ng can
bç5, cong chic dang cOng tác vào các doàn tham dy' Lien hoan, nêu doàn nào vi'
phçim sê khOng du'ctc chám diem xêp giái thzthg).
- Các dan vj gài dàng k tharn gia Lien hoan bang bàn theo da chi: Trung
tam Van hoá Ngh thut tinh Lang San, So 02 duing Tam Thanh, phuông Tarn
Thanh, thành phô Lang Son; Dê nghj nêu cii thO các tiêt miic, tác giâ, ngui biêu
diên, tuôi, nth Cu tril Hn cuôi den hêt ngày 10/9/2020.
3.S 1ung: Mi Doàn tham gia Lien hoan không qua 15 ngui (Bao
gOm cá tru'Ong doàn, lái Xe...).

III. NQI DUNG, IIINH THUC, TH L041
1. Ni dung chü d
- Ca nggi Dãng quang vinh, Chü tjch H CM Minh vT di, ca ngi tInh
yêu quê huong, dat nuóc; Mc Vit Nam anh hang, thucmg binh T lit sT, anh
hung lrc luqng vi trang nhân dan, anh hung lao dng; ca ngi truyên thông hào
hung cüa dan tc.
- Ca ngcii sir nghip d6i mi dt nuóc và nhftng thành tru di mo'i trên
quê huong Xir Lang; phân ánh các hot dng và nhffiig tam guong tieu bieu cüa
nguii cao tuOi trong truyen thông gia dInh và xa hi, nhüng diên hInh tien tiên
trong các phong trào thi dua yeu nuâc dc bit là cuc 4n dng "H9c tp và
lam theo tu tung, dto dirc, phong cách Ho ChI Minh"; có the mO rng chü dê
dau tranh phé phan cac hin tuçTng tieu circ; các t nn xa hi, bài tth hit tçic lac
hu, me tin dj doan trong xã hi hin nay.
2.11Inhthfrc
Mi doàn tham gia Lien hoan tir xây dmg mt chuong trInh van ngh
tong hgp, thôi gian mi chuang trmnh biêu diên không qua 25 phut. '
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Các doàn tir dn chuang trInh.çiarnInh và biu din theo thir tr bc thäm.
3. Th 1oti
- Dan Ca, song ca, tp ca, hçip ca, lien kline... (Mo' r5ng them các thg logi
nhu': inz1a dc lap, biêu diên nhçic ci...); Khuyên khIch nliftng tiêt rnçic inang
dram bàn sac dan tc, tr biên, tu din ('Then, sli, luyn...).
IV. KINII PHf VA CO CAU GIAI THIIONG
1.V kinh phi
- Các doàn tçr lo kinh phi xây dçrng, dan dirng các tit rnic, chuang trInh;.
chi phi an, ô', di ii cho diên viên cüa droàn rnInh trong thô'i gian tham dir Lien
hoan.
- Ban to chine lo kinh phi giài thu'ö'ng, ehi phi to chilic, trang tn, am thanh,
ánh sang và các diêu kin lthác din ra ti Lien hoan.
2. Co cu giãi thu'ô'ng
Ban t chrc s trao giài A, B, C cho các tik miic tp th và cá nhân; trao
giài nht, nhI, ba và giài khuyen khich toàn doàn cho Các doàn dt thành tIch cao
tai Lien hoan.
V. TO CII15t THVC llIN
1. S& Van hóá, Th thao và Du ljch.
- Chi dao cac phong hen quan, Tiung tam Van hoa Nghê thuât trnh thain
rnu'u xay dirng K hoch, The l, Dir toán kinh phi và các ni dung hen quan dê
tO chirc Lien hoan.
- Chi dto Phông Van hoá và Thông tin; Trung tarn Van hoá -Th thao;
Trung tam Van hóa - The thao và Truyên thông các huyn, thành phô phôi hgp
vói Ban Di din Hi ngui cao tuôi huyn, thành phô h tr9' ye cong tác chuyên
mOn, t.p uyn, dan dçrng chuo'ng tnInh cho các Doàn tharn gia Lien hoan dt kêt
qua cao.
- Darn bào kinh phi, dia dirn, cOng tác tnang tn khánh tit, tuyên tnuyn,
phic vii Lien hoan.
- Quyt djnh thành 1p Ban t chá'c, Ban giárn khào, T thu k; Quyt
djnh trao giãi A, B, C cho các tiet muc tp the, cá nhân và giãi toàn doàn ti Lien
ho an.
- Tong ket, Be inc Lien hoan.
2. Ban Dti din Hi ngu'ô'i cao tui tinh
- Phi hQp, thng nht vó'i SO' Van hoá, Th thao và Du ljch ban hành các
van bàn lien quan chi do to chirc Lien hoan.
- Thông báo K hoch t chic, Th l Lien hoan; chi do Ban Di din
HOi ngu'Oi cao tuOi các huyn, thanh phô xây dmg chu'o'ng tnInh, chuan b Fçrc
lucing tham gia Lien hoan.

- Phát hành giy miii các di biki dn dçr Lien hoan.
- Thông báo triu tp các doàn tharn gia Lien hoan dung thôi gian quy
1nh.
- Chân bj. bài phát biu khai rnc Lien hoan, các ni dung lien quan khác
to chác khai nic, be mc lien hoan.
Trên day là K hoch to chirc Lien hoan tikg hat Nguôi cao tui tinh
Lang San Ian thir IXI2O2O cua S Vn hoá, The thao và Du lch và Ban Di din
Hi NCT tinh. Yêu câu Ban Di din Hi ngui cao tuôi các huyn, thành phO
chü dng phôi hqp vi Trung tarn Van hóa - The thao; Trung tarn Van hóa The thao vàTruyên thông các huyn, thành phô triên khai thirc hin các ni
dung theo Kê hoch d ban hành./.

BAN DI DI1N 1101 NCT
GBAN
f
k

SO VAN bA, T11 THAO & DU LICH
GIAMBOC

EA
' T.LANG('S
-

Nông Ng9c Tang
No'i nhzâii:

- UBND tinh (B/c);
- UBND các huyn, thành phô(P/h clii do);
- Ban Eai diên Hôi NCT tinh;
-GD,PGDS;
- Ban di din HOi NCT các huyn, thành ph (T/.hin);
- TTVHNT tinh (T/hiên);
- Phàng VH&TT; Trung tni VHTT,
Trung tarn VHTT&TT các huyn, tp (T/h);
- Luii: VT.

UBND TtNH LJNG SN
AN 141 DIJN

QI NGU'I CA• TUil

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Ic p — Tr do — Hh phñc
Lgng So'n, ngà 30 tháng 07 nàm 2020

Sé: 02 /DTKP-BDD

p Ir

TOAN KINH PH!

To chfrc LiêH hian Ngh thut qun chüng Ngu'ô'i cao tuôi
tnh Lng S& han thfr XI 'am 2020.

KInh gü'i: UBND tinh Lang San.
Thrc hin K hoach, nhirn vi tr9ng tam näm 2020 cüa Ban Dai din Hi
nguôi cao tuôi tinh Lang San ye vic to chüc Lien hoan tiêng hat Nguôi cao tuôi
tinE Lang San lan thu XI näm 2020. Ban di din Hi Nguôi cao tuOi 1p dir toán
kinh phi to chüc chi cho Lien hoan nhu sau:
STT

NQI JUNG CêNG VI1C

I

PA NO, KHAU HIU TUYEN TRUYEN

1

Bang ron kh.0 hiu tuyên truyn

2

Pa no giäi thiu chi.rangtrInh lien
hoan lap d.t a 2 ben cong chInh: KT
2mx3mx2 chiêc

H

TRANG TR! SAN KHAU

-

A

Thit k in phông chinh tiêu d Lien hoan
KT:6mx12m
CanhgàtrangtrI2bensnkMuKT:2mx
1,5m x 4 chiêc
C 1 TIEN QI TRU'O'NG, TANG AM,
ANH SANG
3 bui x 9.000.000
CIII HO TR CAC DOAN
CIII GIAI THU'O'NG
Giãi tiêt miic, cá nhân

1

1/V
T!NH

KIIOI
L1Ifç5NG

CN GIA

.

THAN
TIEN
1.500.000

Chik

02

5 00.000

1.000.000

M2

05

100.000

500.000

3.800.000
M2

60

70.000

4.200.000

M2

5

200.000

1.000.000

bui

03

9.000

27.000.000

Doàn

11

1.500.00.0

16.500.000
46.300.000
29.800.000

- Giãi A: 15 giâi x 800.000

Giãi

15

800.000

12.000.000

2

- Giãi B: 16 giãi x 400.000

Giãi

16

600.000

9.600.000

3

- Giãi C: 18 giái x 400.000

Giài

18

400.000

7.200.000

Giãichuyênd

Giãi

02

500.000

1.000.000

HI
IV
IV

B

16.500.000

Giãi toàn doàn
Giài nE.t

Giãi

01

3.000.000

3.000.000

VI
1

Giài nhI

Giãi

02

2.000.000

4.000.000

Giâi ba

Giài

03

1.500.000

4.500.000

Giài Khuyn khjch

Giãi

05

1.000.000

5.000.000

CIII BOI DU'ONG
an T chfrc: 06 ngui x 150.000

2

Ban giám khãs: 03 nguôi x 150.000

3
4

Thir k: 02 ngithi x 150.000
jch ban, DLi churo'ng trInh:
T phic v: 10 ngui x 150.000

5
6

1335OOOO
Bui
Buôi
Bui

03
03
02

150.000
150.000
150.000

3.000.000
Bui

03

100.000

4.500.000

900.000

áo, iDà Phát thanh truyn hInh:
03 nguôi x 1501buôi x 02 buôi

VII Cifi KHAC
I In ci lu'u nim, phi hiu BTC, BGK,
giây chüng nhn

2

2.700.000,
1.350.000
900.000

140520D000

4.470.000

C&lwu niêm
Gidychz"ngnhn
Khung giqy khen, gidy chz'ng nhan
In Phii hiêu BTC,BGK, TK

Chilc
To'
Chi1c
Chilc

11
70
50
20

150.000
30.000
40.000
30.000

1.650.000
2.100.000
2.000. 000
600.000

Chi muapin micro,
Chi nuó'c ung phic vi lien hoan

hp

02

350.000

700.000
3.000.000

Tôg cong

12297OOOO

(ng clifr: MZ' tram Mi muri Mi 1riu, chIn tram bdy mu'o'i nghIn diig chn)

Trên day là dr toán kinh phi t chüc Lien hoan Ngh thut qun chñng
Nguii cao tuôi tinh Lang scm näm 2020 Ban Di din Hi ngui cao tuôi tinh dê
ngh Uy ban nhân dan tinh Lang Scm xem xét, thâm djnh và cap kinh phi cho don
v dê tiên hành to chüc Lien hoan dt kêt qua
IIN

Ncrinhin:

- Nhir kInh giri (B/c);
- GD,PGD;
- Hi NCT;
- Trung tam VHNT tinh (P/h);
- Lru: VT.

óng Ngçc Tang

