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KẾ HOẠCH 

 Mở các lớp năng khiếu hè năm 2022 
 

  

 Căn cứ quyết định số 07/QĐ-SVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ của các phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện năm 2022; Kế hoạch số 

39/KH-TTVHNT ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Trung tâm VHNT tỉnh Lạng Sơn 

về phân công triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

 Căn cứ chức năng nhiệm vụ. Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế 

hoạch mở các lớp năng khiếu hè 2022 như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân văn hoá nghệ thuật cho lứa tuổi 

thanh thiếu niên và tạo cho các em có sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè; qua 

đó để phát hiện, phát huy được sở trường, năng khiếu của mình về các loại hình 

nghệ thuật để từ đó nuôi dưỡng ước mơ trở thành người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Sẽ 

là cầu nối giữa các em đến với các Trường nghệ thuật chuyên nghiệp. 
 

2. Yêu cầu 

 Tổ chức các lớp năng khiếu phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng 

về nội dung, đúng thành phần đối tượng; Giáo viên hướng dẫn phải là người có trình 

độ nghiệp vụ chuyên môn, có khả năng, phương pháp truyền dạy  hướng dẫn  khoa 

học, dễ hiểu.  
 

II. NỘI DUNG DỰ KIẾN MỞ CÁC LỚP HỌC NĂNG KHIẾU  

1. Múa  

2. Thanh nhạc 

3. Đàn Organ 

4. Đàn Bầu 

5. Đàn tính, hát then 

6. Khiêu vũ 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG 
 

 

1. Thời gian học: Khoảng 45 ngày từ trung tuần tháng 6 đến cuối tháng 

8/2022. Triển khai thông báo tuyền sinh đến các trường học trên địa bàn thành phố 

và tiếp nhận đăng ký học từ ngày 25/5 đến ngày 15/6/2022. 
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 2. Địa điểm: Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh, số 02 đường Tam Thanh, 

thành phố Lạng Sơn. 

 3.  Đối tượng: Là các cháu thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Lạng Sơn  

con, em của cán bộ, viên chức Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Độ tuổi; Từ 6 

tuổi đến 15 tuổi  (đối với bộ môn khiêu vũ ,đàn tính hát then không phân biệt độ 

tuổi). 

4. Giáo viên hướng dẫn 

 Cán bộ, diễn viên múa, nhạc công của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và 

mời một số thầy giáo, nghệ nhân, công tác viên có khả năng chuyên môn về lĩnh vực 

nghệ thuật trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tham gia giảng dạy.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

1. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức mở các lớp năng khiếu hè năm 2022; 

Thông báo tuyển sinh đến các nhà trường; Trên đài Phát thanh - Truyền  hình Lạng 

Sơn; Liên hệ mời giáo viên hướng dẫn; 

- Biên tập tài liệu, giáo án lên lớp, tham gia giảng dạy; Cử cán bộ quản lý Lớp 

học. 

- Dự thảo báo cáo kết quả tổ chức thực hiện sau khi kết thúc khóa học. 

2. Phòng Tổ chức biểu diễn và Huấn luyện nghệ thuật 

Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở thống báo tuyển chọn các đối 

tượng học sinh tham gia lớp năng khiếu hè năm 2022. Cử cán bộ huấn luyện, lên lớp 

hướng dẫn giảng dạy. Xây dựng chương trình, giáo án lên lớp và bố trí lịch trình 

giảng dạy đảm bảo khoa học, chất lượng và hiệu quả. 

 3.  Phòng Hành chính Tổng hợp 

  Chuẩn bị cơ sở vật chất phòng học,  bàn ghế, các trang thiết bị phục vụ lớp 

học và các điều kiện liên quan khác. 

           Cân đối kinh phí chi bồi dưỡng cho giáo viên, biên soạn giáo trình và các 

khoản chi khác. 
 

Trên đây là Kế hoạch mở các lớp năng khiếu hè năm 2022 của Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật tỉnh đề nghị các phòng đội liên quan phối hợp tổ chức thực hiện đảm 

bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở VHTTDL (B/c); 

- GĐ, PGĐ đơn vị; 

- Các phòng, đội; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Hà Ngọc Minh 
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