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 BÁO CÁO 

 Khó khăn thành lập đoàn diễn viên tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần 

chúng huyện Bạch Thông năm 2020 

  

 Thực hiện Thông báo số 196/BT-BTC, ngày 16/9/2020 của Ban tổ chức 

Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông về việc tổ chức Hội diễn 

NTQC huyện Bạch Thông năm 2020; 

 Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-UBND, ngày 30/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bạch Thông về việc tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện 

Bạch Thông năm 2020. Ủy ban nhân dân xã Sỹ Bình báo cáo những nội dung 

như sau: 

  1. Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND, ngày 30/6/2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bạch Thông về việc tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần 

chúng huyện Bạch Thông năm 2020 

  Ngay sau khi nhận được Kế hoạch công chức Văn hóa - Xã hội, phụ trách 

Văn hóa - Thông tin đã tham mưu cho lãnh đạo UBND triển khai như ban hành 

kế hoạch, ra quyết định thành lập đoàn, xây dựng dự trù kinh phí và tổ chức 

luyện tập. Tuy nhiên trong giai đoạn này tình hình Dịch bệnh Covid-19 diễn 

biến còn phức tạp Ban tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Bạch 

Thông đã ban hành Công văn số 1183/CV-BTC, ngày 30/7/2020 về việc hoãn tổ 

chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2020. Vì vậy đơn vị xã Sỹ Bình đã 

cho dừng các hoạt động tập luyện của đoàn diễn viên. 

       2. Thực hiện Thông báo số 196/BT-BTC, ngày 16/9/2020 của Ban tổ 

chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông về việc tổ chức 

Hội diễn NTQC huyện Bạch Thông năm 2020 

   - Ngày 16/9/2020 UBND xã Sỹ Bình nhận được Thông báo số 196/BT-BTC, 

ngày 16/9/2020 của Ban tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông 

về việc tổ chức Hội diễn NTQC huyện Bạch Thông năm 2020.  

            - Ngày 18/9/2020 UBND xã Sỹ Bình đã ban hành Kế hoạch số 47 /KH-UBND, 

ngày 23 tháng 9 năm 2020. Về việc thành lập đoàn diễn viên tham gia Hội diễn Nghệ 

thuật quần chúng huyện Bạch Thông năm 2020. Sau khi ban hành công chức VH-XH 

phụ trách VH-TT đã tham mưu cho lãnh đạo UBND mời Bí thư ĐTN, Lãnh đạo trường 

TH&THCS họp bàn và tìm con người tham gia đoàn diễn viên, qua buổi họp rà soát các 

bên đều nêu khó khăn: 

           + Về con người hiện tại lực lượng đoàn viên thanh niên có năng khiếu đi làm ăn 

xa; các cháu học sinh, sinh viên đã vào học tại các trường không ở địa phương. 

           + Thời gian này địa phương đang vào mùa tranh thủ thời tiết khô ráo để gặt hái 

và đi cơ sở vận động các thôn hoàn thành nhiều việc cần phải làm trong thời gian 

trước mắt về thực hiện các công trình xây dựng NTM. 



           + Hiện tại địa phương đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức bình xét 

các danh hiệu văn hóa, rà soát hộ nghèo... 

           + Kinh phí hoạt động lĩnh vực văn hóa thể thao eo hẹp. 

           3. Kiến nghị, đề xuất: 

            - Với những khó khăn nêu trên đơn vị xã Sỹ Bình báo cáo Trung tâm VHTT, 

Ban tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông biết và xin rút không 

tham gia hội diễn năm 2020. 

           - Nên tổ chức vào dịp nghỉ hè để các địa phương có lực lượng tham gia có chất 

lượng góp phần thành công Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện tổ chức. 

           Trên đây là báo cáo khó khăn thành lập đoàn tham gia Hội diễn Nghệ thuật 

quần chúng huyện Bạch Thông năm 2020 của UBND xã Sỹ Bình./.  

 
  
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: CCVHTT + VT. 

Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện; 

- Trung tâm VHTT; 

- Thường trực Đảng uỷ; 

- Thường trực HĐND xã; 

- CT; PCT UBND xã; 

- CBCC xã; 

-  Lưu: VHTT + VP xã. 
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