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Thực hiện Kế hoạch số 8215/KH-UBND-VHTT ngày 10/3102019 của 

UBND thành phố Nha Trang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ 

lớn, ngày kỷ niệm trong năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang; 

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trong 

năm 2020, Phòng Văn hóa và Thông tin thống nhất tổ chức 03 cuộc thi văn nghệ 

quần chúng cấp xã, phường năm 2020 như sau: 

1. Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 

3/2/1930-3/2/2020) Thực hiện từ ngày 06/01/2020 đến ngày 14/01/2020. 

2. Chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phòng tỉnh Khánh Hòa và 45 năm 

Ngày giải phóng miền Nam. Thực hiện từ ngày 30/3/2020 đến ngày 25/4/2020. 

3. Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2/9/1945-2/9/2020). Thực hiện từ 

ngày15/8/2020 đến ngày 30/8/2020. 

Để tổ chức cuộc thi văn nghệ quần chúng  theo đúng quy định của Thông tư 

09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo công chức 

Văn hóa- Xã hội tham mưu thực hiện theo các bước sau đây: 

1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi: Không quá 06 người. 

2. Ban hành Quy chế tổ chức cuộc thi. ( Theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 

09/2016/TT-BVHTTDL)  

3. Thành lập Ban Giám khảo. ( Theo Điều 6 Thông tư 09/2016/TT-

BVHTTDL)  

4. Nội quy quy chế cuộc thi. ( Theo Điều 7 Thông tư 09/2016/TT-

BVHTTDL)  

Thực hiện báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin trong 10 ngày làm việc 

kể từ ngày bế mạc theo quy định tại khoản 3, điểm c, Điều 12 của Thông tư 

09/2016/TT-BVHTTDL). 

V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức  

       Hội thi văn nghệ quần chúng năm 2020 

Kính gửi: UBND các xã, phường 
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- Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ tính điểm thi đua năm 2020 cho 01 hội thi 

văn nghệ quần chúng cấp xã, phường là 1,5 điểm. 

Hiện nay mới có 06 xã, phường ( Vĩnh Phước, Phước Hải, Vĩnh Hòa, 

Xương Huân, Vĩnh Nguyên, Phước Đồng)  báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông 

tin về kế hoạch hoạt động văn hóa- văn nghệ , kế hoạch hội thi văn hóa- văn nghệ  

mừng Đảng- mừng Xuân Canh Tý 2020 nhưng không đúng theo quy định, đề nghị 

UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng nội dung tại hướng 

dẫn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì không rõ liên hệ với Phòng Văn hóa 

và Thông tin để phối hợp giải quyết./. 

                                           

                                                  TRƯỞNG PHÒNG  
  Nơi nhận:   
- Như trên (VBĐT); 

- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng ( Trang); 

- Trang Thông tin điện tử ( Trâm ); 

- Lưu: VT, Chi, Trâm. 

                                                                                                                                

                                                                                                                  Đinh Văn Cường 
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