
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THI  XA CIJA LO Dc 1p - Tr - do - Hinh phüc 

S: /KH-UBND Ct'i'a Lô, ngày tháng 6 nám 2022 

KE HOACH 
To chfrc Cuc thi sang tác các ca khüc viêt ye Cfra Lô 

Thuc hiên chuo'ng trInh K hoch nàm 2022. UBND thj xà Ci:ra Là xây dirng 
K hoich t chirc Cuc thi sang tác các ca khüc ye thj xà Cüa Lô nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU: 
1. Muc dich 
- Nhrn dng vien, khuyn khIch các tác già sang tác to nhiêu tác phâm Co 

giá trj v di sng tinh thin cüa Nhân dan, ca ngçii quê huo'ng dat nuó'c, phong 
cành, nhüng net dc trung van hóa va con nguà'i Cüa Là gop phAn thüc dy phát 
trin kinh th - xà hi dja phuong. 

- Thông qua tác phm cO giá trj cao v ni dung tu tu&ng hInh thirc ngh 
thut d giói thiu quàng bá hInh ãnh v quê huong, mành dt và con nguà'i Ci'ra Là 
vâi bn be trong và ngoài nuc. 

2. Yêu câu 
Các tác phm can phãn ánh tInh yeu quê huang, nhüng thành tiru trong cong 

cuôc di mdi, phái th hin dugc bàn sc van hóa, truyn thng v mành dt con 
ngui và Du ljch biên Cira Là. 

II. NOT DUNG HINH THU'C CUQC THI: 
1. Ni dung 
- Ngçii ca quê huo'ng, thiên nhiên, con ngui, tim nãng the mnh, phàn ành 

duçic bàn sc van hóa, con ngui Cira Là (Khuyê'n khIch các ca khic viê't v bin, 
dâo du lich Cña Lô, hoa Ctc bien). 

2. HInh ThuI'c 
Ca khüc (don Ca, song Ca, tép ca) dugc sang tác bang ting Vit gôm nhtc Va 

Ru, duoc dánh may in trên kh giy A4; Gui kern file demo ph& khI, thu thanh luu 
trong dia CD hoc USB (neA'u  co,). 

III. DO! TIXQ'NG, DIEU MEN THAM GIA, CO CAU GIAI THU'ONG 
1. Dôi tu'çrng, thành phãn tham gia 
M9i Cong dan Vit nam dang sinh sng, lam vic, h9c tap, lao dng trong Va 

ngoài nixic du có th tharn gia cuc thi. (Thành viên Ban t chi'rc, Ban giáo kháo, 
To thu' kj khóng du'Qc tham gia cu(5c thi) 
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2. Diéu kin tham gia 
- Tác phm phãi dam bào chit 1uçng ngh thu.t và miic dIch, yêu câu, ni 

dung cüa chU d cuc thi. 
- Tác phtm phãi dugc sang tác tü thài gian phát dng (tilt 15/6/2022) den thti 

gian kt thüc cutc thi (3 1/10/2022); chua cong b, ph bin ho.c tham gia các cuc 
thi a các da phuang khác t chilic. 

- Tác giã phài chiu trách nhim v bàn quyên dr thi theo quy djnh cilia pháp 
1ut, nu phát hin tác phm vi phtm v bàn quyn tác giã, quyn lien quan và các 
quy djnh v th 1 cuc thi. Ban T chilrc së thu hOi giãi thu&ng và thông báo rng 
rài trên các phuang tin thông tin di chüng. 

- Tác phm không dugc sao chép, mô phóng tu&ng, ni dung cilia tác phm 
tham gia khác a trong và ngoài nuOc hoc mô phóng tuàng, ni dung các tác 
phm khác cilia tác già dà duçic cOng b& 

- Nhüng tác phm dt giài. Ban t chilrc ducic quyn silt diing d ph%lc vii các 
hot dng tuyên truyn duói mçi hInh thilic khi thy phü hçip. Nhüng tác phâm 
không dtt giãi Ban T chilrc không trã 1i tác già. 

3. Co câu giãi thirông 
1. Giài dc bit: 40.000.000d/giâi 
2. 01 giài nhtt: 25.000.000dlgiái 
3. 02 giái nhI: 15.000.000d/giài 
4. 03 giài ba: 10.000.000d/giài 
5. 05 giài Khuyn khIch: 5.000.000d/giài 
Trao giây chilrng nhn kern theo tin thithng cho các tác phm dtt giài 

IV.THOI GIAN VA D!A  DIEM NHN TAC PHAM 
1. Thô'i gian nhn tác phm: Ban t chirc nh.n bài thi k tilt khi phát dng 

cho den ht ngày 31/10/2022 (Các tác giã gui qua duà'ng buu din thI tInh theo du 
buu din. Ban t chilic không chju trách nhim trong vic tht 1tc tác phm khi gui 
qua duO'ng buu din) 

2. Noi nhn tác phãm: Phông Van hóa và Thông tin, thj xà Cilta Là, tinh 
Ngh An. Dja chi: so ii duang Nguyn Thilrc Dutng, phuing Nghi HuGng, thj xà 
Cilia LO, tinh Nghê An. 

3. Tong kt vã trao giãi: Dr kiên vào djp thng k& näm du ljch 2022 (Se Co 
thông báo sau khi có quy& djnh cilia UBND thj xà Cilia Là phê duyt kt qua cilia 
Ban giám khào). 

To chilic chuong trInh cong din cãc ca khilic dt giài trong cuc thi. 
Ban t chuc mong nhn duçc sr huang üng nhit tInh cilia các tác già và sr 

phOi hgp giüp dc cüa sa VH&TT Ngh An, Hi nhc s5 Vit Nam; Hi Lien hip 
VHNT, Trung tam Van hóa tinh Ngh An, TruOng Cao ding Van hóa Ngh Thut 
Ngh An, TruO'ng Dti hçc van hóa Ngh Thut Quân di, các don v ngh thut 
trong cà nuâc d cuc thi thành cong t& dçp. 
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- S VH&TT Ngh An; 
- Thuèng trirc Thj iiy 
- Chü tich, các PCT Thi xA; 
- Các co quan, don vj lien quan; 
- UBND phiirng; 
- Liru VT, VH. ) 

V. TO CHUC THU'C HIN 
1. Phông Van hóa vã Thông tin 
- Tham muu UBND thj xà xây dirng Kê hoch to chirc cuc thi sang tác các 

ca khüc v thi xã Cra Là. 
- Tham muu UBND thi xà thành lap Ban t chüc, Ban giám khào cuc thi 

sang tác các ca khüc v thj xã Cira Là. 
2. Trung tam Van hóa -The thao và Truyên thông 
- Xây dirng tin, bài tuyen truyn K hoch t chrc Cuc thi sang tác các ca 

khiic v thj xã Ci:ra Lô trên Báo Ngh An, Dài PTTH tinh, h thng truyn thanh, 
cng thông tin din tir thj xã và các trang mIng xä hi v Cuc thi d mci nguYi 
tham gia. 

- Lp dir trñ kinh phi trinh phông Tài chInh K hoch và UBND Thj xã xem 
xét phê duyt. 

3. Phông Tài chInh - Kê hoich 
Tham muu UBNID thj xã b trI ngun kinh phi d t chüc Cuc thi. 
4. D ngh Ban tuyên giáo Thj ily, UBMTTQ vã các To chü'c doàn the Thj xã 
T chirc tuyên truyn K hoch t chüc cuc thi sang tác các ca khüc ye th 

xä Cira Là trong can bô, dãng vien, hi viên và nhân dan dugc bit d tham gia 
cuoc thi. 

5. UBND các phtrông 
T chtrc tuyên truyn Kê hoch t chiTrc cuc thi sang tác các ca khüc ye thj 

xâ Cüa Là trên h tMng truyn thanh dn nhân dan dugc bit d tham gia cuc thi. 
VI. IUNH PHI THTXC HIN 
1. Ngun ngân sách Thj xà 
2. Nguôn xã hi hóa 
Trên day là K hoch t chirc Cuôc thi sang tãc các ca khüc v thj xà Cira 

Là; UBND thj xã yeu cu Thu trung các ban, ngành, don vi lien quan, UBND các 
phung nghiem tüc trin khai thçrc 

Nci n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
CHUIT!CH 

Doãn Tiên Dung 
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