ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tam Kỳ, ngày 29 tháng 10 năm 2014

Số: 128 /KH-UBND
,

KẾ HOẠCH
Thực hiện Đặc san Tam Kỳ, Tập sách ảnh “Tam Kỳ xưa và nay”, sáng tác
ca khúc về Tam Kỳ chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố
Tam Kỳ (2006 - 2016).
,,\

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các ngày lễ lớn năm 2015, tiến tới chào
mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thành phố Tam Kỳ - tỉnh lỵ Quảng Nam
(2006-2016); Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ xây dựng Kế hoạch thực hiện
Đặc san Tam Kỳ, Tập sách ảnh “Tam Kỳ xưa và nay” và vận động sáng tác các
ca khúc về Tam Kỳ với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Nhằm tuyển chọn những bài viết, các sáng tác văn, thơ, nhạc, họa, tranh
ảnh (bao gồm sưu tầm tranh, ảnh Tam Kỳ xưa) và tuyển chọn những ca khúc
mới về thành phố Tam Kỳ, phục vụ kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lớn của
thành phố là sản phẩm chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố, cũng
như góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân thành phố.
- Thông qua Đặc san Tam Kỳ, Tập sách ảnh “Tam Kỳ xưa và nay” và các
ca khúc mới giới thiệu về truyền thống, hình ảnh quê hương, thiên nhiên và con
người thành phố Tam Kỳ, cổ vũ, động viên tinh thần nhân dân phấn khởi trong
công tác, học tập và rèn luyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng
thành phố, quê hương giàu mạnh.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Các nhà văn, nhà thơ, nhiếp ảnh, họa sĩ, các nhạc sĩ chuyên nghiệp và
không chuyên là người Việt Nam trong và ngoài nước.
III. NỘI DUNG ĐẶC SAN TAM KỲ, TẬP SÁCH ẢNH “TAM KỲ
XƯA VÀ NAY” VÀ CA KHÚC MỚI.
- Phản ánh truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng và những thành tựu to
lớn mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Tam Kỳ đạt được trên các lĩnh vực
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Đặc biệt là những thành
tựu trong thời kỳ đổi mới, phấn đấu xây dựng đô thị Tam Kỳ đạt tiêu chí loại II.
- Tác phẩm có nội dung nhân văn tích cực, mang tính nghệ thuật, mỹ thuật.
Các ca khúc tươi vui, nhạc và lời hay, trong sáng mang đặc sắc văn hóa Hà
Đông xưa - Tam Kỳ nay, góp phần ca ngợi, động viên và nâng cao đời sống văn
hóa, tinh thần cho nhân dân thành phố.
- Ca ngợi và góp phần quảng bá, giới thiệu về truyền thống, hình ảnh quê
hương, thiên nhiên, con người Tam Kỳ xưa và nay, tiềm năng và thế mạnh của
thành phố Tam Kỳ.
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IV. THỜI GIAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN TÁC
PHẨM.
1. Đặc san Tam Kỳ.
- Thời gian: Từ ngày phát động đến ngày 30/11/2015; thời gian in phát hành
tháng 02/2016
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Nam.
- Địa chỉ tiếp nhận: Khu di tích Văn Thánh-Khổng Miếu, đường Phan Bội
Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Điện thoại: 05103.833.359; Email: vannghetamky@gmail.com
2. Tập sách ảnh “Tam Kỳ xưa và nay”.
- Thời gian: Nhận tác phẩm từ ngày 1/11/2014 đến ngày 28/2/2015; thời
gian Triển lãm ảnh từ 24/3/2015(dự kiến 01 tuần); thời gian lựa chọn tác phẩm
để in và phát hành Tập sách ảnh trước ngày 30/11/2015.
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa Thông tin thành phố Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Nam.
- Địa chỉ tiếp nhận: Số 56 Trần Cao Vân - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 05103. 851.363; Email:trungtamvanhoatt@gmail.com
3. Vận động sáng tác Ca khúc mới về Tam Kỳ.
- Thời gian:
+ Nhận tác phẩm từ ngày ra thông báo đến 30/9/2015.
+ Lựa chọn ca khúc đến ngày 30/11/2015; thời gian tổ chức công diễn
31/12/2015; thời gian phát hành vào tháng 3, từ ngày 24/3/2016.
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa Thông tin thành phố Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Nam.
- Địa chỉ tiếp nhận: Số 56 Trần Cao Vân - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 05103. 851.363; Email:trungtamvanhoatt@gmail.com
V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH.
1. Thành lập Ban tổ chức, Ban biên tập Đặc san Tam Kỳ, Tập sách ảnh
“Tam Kỳ xưa và nay”, Hội đồng tuyển chọn các ca khúc mới thành phố Tam Kỳ
(có quyết định riêng của Uỷ ban nhân dân thành phố).
2. Ban hành Thể lệ vận động sáng tác Ca khúc, ảnh và sưu tầm tranh; Nội
dung tổ chức triển lãm ảnh; chọn tranh, ảnh phục vụ in Đặc san Tam Kỳ, Tập
sách ảnh “Tam Kỳ xưa và nay”.
- Nhuận bút sáng tác, sưu tầm tranh, triển lãm ảnh Tam Kỳ xưa - nay.
- Sử dụng tác phẩm sáng tác, sưu tầm tranh, ảnh, tác phẩm, ca khúc mới về
Tam Kỳ.
- Quy trình tuyển chọn tác phẩm, sáng tác Ca khúc.(Riêng sáng tác ca khúc
sẽ xin ý kiến của Hội nhạc sỹ Việt Nam thẩm định)
3. Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động rộng rãi đến các tổ chức, cá
nhân người Việt Nam trong và ngoài nước trên tất cả các kênh thông tin thành
phố, tỉnh và Trung ương.
4. Tổ chức Tuần trưng bày, triển lãm ảnh Tam Kỳ xưa và nay; công diễn ca
khúc về Tam Kỳ(sau khi được lựa chọn).
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5. In ấn Đặc san Tam Kỳ, Tập sách ảnh “Tam Kỳ xưa và nay” và thực hiện
đĩa VCD các ca khúc được tuyển chọn (dự kiến 10 ca khúc)
(Có quy định cụ thể tại Thể lệ phát động sáng tác in tập sách ảnh và thể lệ
sáng tác ca khúc mới).
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN.
Từ nguồn ngân sách thành phố năm 2015 - 2016 và nguồn tài trợ hợp pháp
của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Trên cơ sở Kế hoạch này, Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ phân công
nhiệm vụ tổ chức, triển khai thực hiện cụ thể như sau:
1. Trung tâm Văn hóa Thông tin thành phố.
- Tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố thành lập Ban tổ chức, Ban biên
tập Tập sách ảnh “Tam Kỳ xưa và nay”, Hội đồng tuyển chọn tranh, ảnh và sáng
tác Ca khúc về Tam Kỳ.
- Tham mưu Trưởng Ban tổ chức ban hành kế hoạch triển lãm ảnh và Thể lệ
tuyển chọn tranh, ảnh Tam Kỳ xưa và nay, Thể lệ tuyển chọn Ca khúc mới về
Tam Kỳ.
- Thông báo, thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin
đại chúng.
- Tham mưu lịch làm việc của Ban tổ chức, Ban biên tập Tập sách ảnh
“Tam Kỳ xưa và nay”, Hội đồng tuyển chọn Ca khúc mới về Tam Kỳ đảm bảo
theo tiến độ thời gian, chất lượng nội dung theo kế hoạch.
- Tiếp nhận tác phẩm sáng tác và báo cáo về Ban tổ chức, Hội đồng tuyển
chọn quyết định.
- Tổng hợp và thực hiện in ấn, phát hành Tập sách ảnh “Tam Kỳ xưa và
nay”, dàn dựng, quay video đĩa VCD Ca khúc Tam Kỳ theo đúng quy định hiện
hành của Nhà nước.
- Làm việc với các Báo, Đài trong và ngoài tỉnh nhằm đăng tải, giới thiệu
các nội dung liên quan đến việc thực hiện Đặc San Tam Kỳ, Tập sách ảnh, tuần
triển lãm ảnh và vận động sáng tác các ca khúc về Tam Kỳ để mọi tổ chức, cá
nhân trên mọi miền đất nước biết và tham gia.
- Lập dự trù kinh phí hoạt động và tổ chức thực hiện các nội dung được
phân công trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.
2. Phòng Văn hóa & Thông tin thành phố.
- Theo dõi, đôn đốc và phối hợp triển khai những công việc liên quan theo
chức năng, nhiệm vụ của phòng và đảm bảo theo quy định hiện hành của nhà
nước.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành
phố để các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết và tham gia; đồng thời làm
việc với các Sở, Ban ngành có liên quan của tỉnh để hỗ trợ về chuyên môn và
tuyên truyền đạt hiệu quả trong việc hưởng ứng thực hiện Đặc san Tam Kỳ, Tập
sách ảnh “Tam Kỳ xưa và nay” và phát động, vận động sáng tác các Ca khúc về
Tam Kỳ.
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3. Văn phòng HĐND - UBND thành phố.
- Phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thông tin thành phố theo dõi, đôn đốc
tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị được Uỷ ban nhân dân thành phố giao
nhiệm vụ.
- Phối hợp tham mưu lịch làm việc của Uỷ ban nhân dân thành phố đối với
công tác này.
4. Hội Văn học nghệ thuật thành phố.
- Chủ trì, xây dựng kế hoạch thực hiện Đặc san Tam Kỳ chào mừng kỷ
niệm 10 năm ngày thành lập thành phố Tam Kỳ (2006-2016).
- Thông tin các nội dung liên quan về Tập sách ảnh “Tam Kỳ xưa và nay”
và sáng tác Ca khúc đến các Hội viên, các tổ chức, cá nhân, các Hội VHNT các
tỉnh, thành phố biết và tham gia.
- Tham gia các nội dung có liên quan theo sự phân công cụ thể của Ban tổ
chức thực hiện vận động sáng tác.
- Lập dự trù kinh phí thực hiện Đặc san Tam Kỳ trình Ủy ban nhân dân
thành phố xem xét, quyết định.
5. Phòng Nội vụ thành phố.
Tham mưu ban hành quyết định trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải và
có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Đặc san Tam Kỳ, Tập
sách ảnh “Tam Kỳ xưa và nay” và các Ca khúc mới về Tam Kỳ.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.
Trên cơ sở kế hoạch và dự toán kinh phí của các đơn vị, tham mưu Uỷ ban
nhân dân thành phố phê duyệt và cân đối kinh phí tổ chức thực hiện thành công
kế hoạch.
7. Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố
Có kế hoạch, mở tiết mục tuyên truyền, giới thiệu kế hoạch, nội dung, thể
lệ, đưa tin phản ánh các hoạt động liên quan cuộc thi trên sóng Truyền thanh,
Truyền hình (QRT) cũng như thời lượng phát sóng dành cho Tam Kỳ (chương
trình Tam Kỳ) của Tỉnh.
8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy.
- Phối hợp tham gia về nội dung, chất lượng nghệ thuật, mỹ thuật các tác
phẩm tuyển chọn để in Đặc san Tam Kỳ, Tập sách ảnh “Tam Kỳ xưa và nay”,
các Ca khúc mới về Tam Kỳ.
- Tham mưu Ban thường vụ Thành ủy có chủ trương và ý kiến chỉ đạo về
các nội dung tác phẩm, các Ca khúc mới được tuyển chọn trước khi thực hiện in
ấn, phát hành (đĩa VCD).
9. Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam, các Hội, Đoàn thể của thành phố.
Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền vận động Cán bộ, hội viên và
các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia; đồng thời tham gia bình
chọn cho tuần triển lãm ảnh Tam Kỳ xưa và nay do thành phố tổ chức.
10. Kính đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh, Sở Thông tin và
Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng
Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam và các cơ quan Thông tấn,
Báo chí trên cả nước.
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Quan tâm phối hợp và hỗ trợ về chuyên môn, công tác thông tin, tuyên
truyền, giới thiệu và tạo điều kiện để thực hiện Đặc san Tam Kỳ, đợt trưng bày,
triển lãm ảnh và Tập sách ảnh Tam Kỳ xưa và nay, vận động sáng tác các Ca
khúc về Tam Kỳ chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thành phố Tam Kỳtỉnh lỵ Quảng Nam (2006-2016) đạt kết quả.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Đặc san Tam Kỳ, Tập sách ảnh
“Tam Kỳ xưa và nay”, sáng tác Ca khúc về Tam Kỳ; yêu cầu các phòng, ban, cơ
quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện đạt kết quả./.
<<,

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Nam (thay b/c);
- Sở VHTT&DL, Sở TT&TT, Báo Q.Nam, Đài PTTH, Hội VHNT và các Sở, ngành liên quan của tỉnh
Quảng Nam(P/hợp);
- Các cơ quan Thông tấn, Báo chí, Phát thanhTruyền hình trên cả nước (P/hợp);
- Thường trực Thường vụ Thành ủy(thay b/c);
- Thường trực HĐND-UBND (b/c);
- UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố;
- Lưu:VT.
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PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Bùi Ngọc Ảnh

