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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ mạnh,  

tiêu biểu tỉnh Lai Châu lần thứ II, năm 2022 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng; 

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc thành lập Ban Tổ chức các hội thi, liên hoan, hội diễn do Ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tổ chức năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 1282/KHPH-SVHTTDL-UBND ngày 

04/8/2022 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Phong Thổ về 

việc tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ mạnh tiêu biểu tỉnh 

Lai Châu lần thứ II, năm 2022. Ban Tổ chức Hội diễn báo cáo kết quả tổ chức Hội 

diễn như sau: 

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

- Hội diễn nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ mạnh, tiêu biểu tỉnh Lai 

Châu lần thứ II, năm 2022 nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên Ban Tổ chức và UBND các 

huyện, thành phố, đặc biệt là thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phong 

Thổ - đơn vị đăng cai phối hợp tổ chức. 

- Công tác phối hợp tổ chức, thực hiện của các đơn vị chuyên môn thuộc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Phong Thổ và các đoàn tham gia Hội 

diễn đảm bảo đúng yêu cầu của Ban Tổ chức. 

- Công tác tổ chức Hội diễn tại thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ diễn ra 

thuận lợi. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị tại thị trấn 

Phong Thổ đã nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ ở cơ sở, địa phương. 
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- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố đã chủ động trong công tác tham mưu với UBND 

huyện trong việc bố trí nguồn kinh phí, xây dựng Kế hoạch, thành lập đoàn và dàn 

dựng chương trình tham gia Hội diễn, đạt chất lượng nghệ thuật cao. 

- Ban Tổ chức đã xây dựng phương án, đồng thời triển khai, thực hiện tốt 

công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, được 

đảm bảo. 

2. Khó khăn 

- Kinh phí cấp cho Hội diễn còn hạn chế, chưa tương xứng với quy mô và 

chất lượng của Hội diễn; Chưa có quy định cụ thể về định mức kinh tế - kỹ thuật tổ 

chức Hội diễn cấp tỉnh. 

- Cùng thời điểm đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện, hội thi, hội diễn ở các cấp 

huyện và khu vực, ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị, tập luyện dàn dựng của các 

đội. Một số huyện không sắp xếp tham gia Hội diễn được (huyện Tam Đường, 

huyện Tân Uyên).  

II. KẾT QUẢ  

1. Công tác tổ chức 

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng các Đội văn nghệ mạnh, tiêu biểu tỉnh Lai 

Châu lần thứ II, năm 2022 là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị 

quyết số 04-NQ/TU ngày 17/2/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, 

phát huy bản sắc văn hóa chuyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển 

du lịch giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Ngay sau khi Kế hoạch tổ chức Hội diễn được ban hành, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (Cơ quan chủ trì tổ chức) và UBND huyện Phong Thổ đã chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn như: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện Phong Thổ và các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu, tổ 

chức thực hiện các nội dung của Hội diễn đảm bảo đúng yêu cầu đặt ra. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện có đoàn tham gia 

Hội diễn, đặc biệt là UBND Phong Thổ đã thống nhất về thời gian, địa điểm, nội 

dung tổ chức với tinh thần quyết tâm cao, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị 

được giao.  

- Hội diễn được tổ chức trong 02 ngày 17 - 18/10/2022 tại Trung tâm Hội 

nghị - Văn hóa huyện Phong Thổ với 06 đoàn Nghệ thuật quần chúng của 06 
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huyện, thành phố: Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Than Uyên và 

thành phố Lai Châu. Tổng số có 158 nghệ nhân, diễn viên với 31 tiết mục tham gia 

ở 3 thể loại ca, múa, nhạc. 

- Hội diễn được tổ chức khoa học, khắc phục được những khó khăn, vướng 

mắc; công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, 

được đảm bảo.  

2. Về chất lượng nghệ thuật 

- Theo Quy chế của Ban Tổ chức, mỗi đoàn tham gia Hội diễn xây dựng 

chương trình của đoàn mình phù hợp với Chủ đề chung của Hội diễn, đồng thời 

phải làm nổi bật được tiềm năng thế mạnh, bản sắc văn hóa của địa phương. Thông 

qua chương trình của các đoàn tham gia Hội diễn, Ban Tổ chức đánh giá các đoàn 

đã có nhiều cố gắng trong việc lựa chọn chủ đề. Xây dựng, kết cấu, dàn dựng 

chương trình sáng tạo, hài hòa, có chất lượng nghệ thuật tương đối đồng đều. 

- Nghệ nhân, diễn viên của các đoàn thể hiện tốt vai trò của mình trên sân 

khấu. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc riêng có của đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Ban Giám khảo là những nhà văn, nghệ sỹ có kinh nghiệm trong công tác 

tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật của Hội văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, do đó công tác chấm thi đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, phản 

ánh đúng chất lượng chuyên môn của Hội diễn. 

3. Về giải thưởng 

Căn cứ kết quả chấm thi của Ban Giám khảo, Ban tổ chức đã trao tổng số 39 

giải các loại. Trong đó:  

- Giải toàn đoàn gồm 05 giải: 01 giải nhất toàn đoàn; 02 giải nhìn toàn đoàn 

và 03 giải ba toàn đoàn. 

- Giải tiết mục 31 giải gồm: 11 giải A; 10 giải B; 10 giải C. 

- Giải phụ 02 giải gồm: Giải đạo diễn chương trình xuất sắc nhất; Giải dẫn 

chương trình xuất sắc nhất. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG   

1. Hội  diễn đã được chuẩn bị và tổ chức chu đáo, quy mô, đảm bảo tính thống 

nhất, khoa học giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Phong Thổ, 

UBND các huyện và thành phố. 
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2. Các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn, định hướng về lĩnh vực 

tư tưởng cho Hội diễn; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu đã quan tâm, 

phối hợp đưa tin về Hội diễn nhanh chóng kịp thời, nhằm chuyển tải mục đích, thông 

điệp của Hội diễn đến đông đảo quần chúng nhân dân. 

3. Ban Tổ chức đã xây dựng phương án và triển khai thực hiện nghiêm túc 

khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo an toàn về mọi mặt, tiết kiệm, thiết thực hiệu quả.  

4. Hội diễn đã đáp ứng kịp thời nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của 

đông đảo quần chúng nhân dân đang sinh sống, học tập, lao động tại các xã, huyện 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố tiếp 

tục quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng.  

2. Đề nghị các ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Văn học Nghệ thuật 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục hướng dẫn, phối hợp với Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 

đến các xã, bản ở địa phương. 

Trên đây là Báo cáo kết quả tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng các đội 

văn nghệ mạnh, tiêu biểu tỉnh Lai Châu lần thứ II, năm 2022 của Ban Tổ chức Hội 

diễn./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Cục Văn hóa cơ sở (B/c); 

- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- Hội VHNT tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VHNT tỉnh; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VHTTTT các huyện, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
PGĐ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
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