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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật
chuyên nghiệp giai đoạn 2021 - 2030
Căn cứ Quyết định số 4418/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2020
của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên
hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 – 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh
Lào Cai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức các Cuộc thi, Liên hoan
nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.
- Giúp cơ quan quản lý nhà nước đánh giá đúng thực trạng hoạt động
nghệ thuật biểu diễn, đưa ra những phương thức hoạt động trong từng giai đoạn;
từ đó định hướng nghệ thuật, tìm ra giải pháp khắc phục những yếu kém, thúc
đẩy nghệ thuật biểu diễn phát triển phù hợp với thực tế đời sống xã hội.
- Là cơ sở để nghệ sỹ, diễn viên chủ động luyện tập, trau dồi kiến thức,
nâng cao trình độ; đơn vị nghệ thuật có kế hoạch chuẩn bị nhân lực, tài chính,
tác phẩm, phương thức hoạt động, phương pháp sáng tạo phù hợp với tình hình
thực tế của tỉnh, chủ động triển khai đặt hàng các tác giả nhằm tạo ra nhiều tác
phẩm có chất lượng chuyên môn cao tham dự các Cuộc thi, Liên hoan và phục
vụ nhân dân, là tiền đề quan trọng cho công tác xét tặng danh hiệu NSND,
NSƯT.
2. Yêu cầu:
- Chương trình, tiết mục tham gia các Cuộc thi, Liên hoan phải được chọn
lọc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương, đảm bảo chất lượng, nội
dung nghệ thuật có tính tuyên truyền giáo dục cao.
- Tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của các nước trong khu vực và các tỉnh bạn
trong quá trình sáng tạo, giới thiệu những giá trị đặc sắc của nghệ thuật truyền
thống các dân tộc tỉnh Lào Cai tới bạn bè trong nước, khu vực và quốc tế.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên
nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 4418/QĐ-
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BVHTTDL ngày 31/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, triển khai
thực hiện các nội dung sau:
1. Tham gia các Liên hoan, Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch phối hợp với UBND tỉnh, thành phố đăng cai tổ chức:
1.1. Cuộc thi dành cho tập thể, cá nhân nghệ sỹ:
- Tham gia Cuộc thi tài năng múa toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tổ chức vào các năm 2023, 2026, 2029.
- Tham gia Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu Nhạc cụ dân tộc toàn quốc do Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào các năm 2023, 2026, 2029.
1.2. Liên hoan toàn quốc:
- Tham gia Liên hoan ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 1, 2 do
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức năm 2021, 2024, 2027 và năm 2030.
- Tham gia Liên hoan Ban nhạc toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tổ chức vào các năm 2022 và năm 2028.
1.3. Liên hoan quốc tế tổ chức tại Việt Nam:
- Tham gia Liên hoan múa quốc tế, quy mô tổ chức cấp Quốc tế vào các
năm: 2024, 2027 và năm 2030.
- Tham gia Liên hoan Âm nhạc ASEAN, quy mô tổ chức cấp Quốc tế vào
năm 2025.
2. Đăng ký đăng cai tổ chức cuộc thi sau đây: Cuộc thi Độc tấu và hòa
tấu Nhạc cụ dân tộc toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào
năm 2029.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Hằng năm, căn cứ thời gian định kỳ tổ chức các Cuộc thi, Liên hoan
tham mưu xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí chi cho các hoạt động gửi Sở
Tài chính xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Tham mưu, xây dựng văn bản UBND tỉnh đăng ký tham gia các Cuộc
thi, Liên hoan gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Xây dựng chương trình, tiết mục tham gia các Cuộc thi, liên hoan đảm
bảo chất lượng, nội dung nghệ thuật.
- Thực hiện tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả tham gia các Cuộc
thi, Liên hoan; Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án theo yêu cầu.
2. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí hằng năm thực hiện Kế
hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt; bố trí nguồn kinh phí cho việc tổ chức thực
hiện Kế hoạch theo phân cấp quản lý ngân sách.
3. Các sở, ban, ngành: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối
hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện Kế hoạch.
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Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên
hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lào Cai; yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá
trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh xem
xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Tài chính;
- CVP, PCVP2;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX3.
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