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KẾ HOẠCH 

Xây dựng Đội văn nghệ truyền thống dân tộc Mông  
tại xã Háng Đồng năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân dân 
huyện về phát triển du lịch huyện Bắc Yên năm 2021. 

 Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch Xây dựng Đội văn nghệ truyền 
thống hát dân ca, múa dân gian, nhạc cụ dân tộc Mông tại xã Háng Đồng năm 

2021,, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông tại xã Háng 

Đồng, từng bước đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, nghiên cứu, thưởng thức và giao 
lưu văn hóa cộng đồng cho khách du lịch tại điểm. 

 - Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; 
khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển 
của xã hội. 

 - Tăng cường đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt 
động văn hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển du lịch gắn với bảo tồn và 

phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số ở huyện. 

 2. Yêu cầu 

  Phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, huy động lực lượng nghệ nhân, diễn 
viên tiêu biểu, tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ, hiệu quả. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Lựa chọn các tiết mục hát dân ca, múa dân gian, nhạc cụ dân tộc Mông 

Nghiên cứu, sưu tầm làn điệu dân ca, điệu múa dân gian, tấu nhạc cụ dân tộc tiêu 
biểu để các nghệ nhân truyền dạy cho Đội văn nghệ truyền thống dân tộc. 

 2. Huy động lực lượng nghệ nhân, diễn viên: 

  - Lựa chọn 01 nghệ nhân truyền dạy hát dân ca, 02 nghệ nhân truyền dạy 

múa dân gian, 02 nghệ nhân truyền dạy nhạc và đệm nhạc cho các tiết mục. 

 - Tuyển chọn 15-18 diễn viên nam và nữ tiêu biểu tại địa phương để thành 
lập Đội văn nghệ tổ chức tập luyện. 

 - Duy trì và biểu diễn phục vụ khách du lịch tại điểm. 
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 3. Tổ chức truyền dạy 

  - Tổ chức tập mộc để diễn viên nắm được nội dung cơ bản các điệu múa, 

bài hát, bản nhạc. 

 - Tổ chức ghép nhạc cho các bài hát dân ca, đệm nhạc cho các điệu múa, 

hòa âm giữa các nhạc cụ dân tộc. 

 - Xây chương trình biểu diễn, viết lời giới thiệu cho từng tiết mục. 

 - Tổ chức hợp luyện chương trình và chạy chương trình mộc, hướng dẫn 
phong cách biểu diễn 

 - Tổ chức chạy chương trình trên sân khấu có trang phục, đạo cụ, dẫn 
chương trình, âm thanh... 

 4. Tổ chức báo cáo kết quả xây dựng Đội văn nghệ truyền thống  

 - Lập danh sách và phát hành giấy mời. 

 - Trang trí tít phông chính báo cáo kết quả. 

 - Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 

 - Báo cáo kết quả triển khai thực hiện xây dựng Đội văn nghệ truyền thống. 

 - Biểu diễn báo cáo chương trình nghệ thuật truyền thống. 

 - Phát biểu chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện. 

 - Phát biểu nhận nhiệm vụ của cơ sở. 

 - Quay phim, dựng phim DVD lưu giữ tư liệu chương trình biểu diễn nghệ 

thuật truyền thống. 

  III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

  1. Từ ngày 10/11 đến 12/11/2021 

 * Nội dung: 

 - Thống nhất với xã Háng Đồng về tổ chức xây dựng Đội Văn nghệ 
truyền thống. 

 - Lập danh sách nghệ nhân truyền dạy, diễn viên đội Văn nghệ truyền thống. 

 * Chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

 * Thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Háng Đồng. 

 2. Từ ngày 20/11 đến ngày 25/11/2021 

 * Nội dung: 

 - Tổ chức truyền dạy hát dân ca, múa dân gian, đệm hát và thể hiện nhạc cụ 
dân tộc. 

 - Tổ chức hợp luyện, chạy chương trình trên sân khấu có trang phục, đạo 
cụ, dẫn chương trình, âm thanh... 

 - Hoàn thiện chương trình nghệ thuật biểu diễn báo cáo. 
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 * Chủ trì thực hiện: Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện 

 * Phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Háng Đồng. 

 3. Ngày 26/11/2021  

 * Nội dung: Tổ chức báo cáo kết quả xây dựng Đội văn nghệ truyền thống 

tại xã Háng Đồng. 

 * Chủ trì thực hiện: Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện. 

 * Phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Háng Đồng. 

 IV. KINH PHÍ 

 1. Nguồn kinh phí cấp cho Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện theo 
Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 20/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về 

việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021. 

 2. Huy động xã hội hóa 

 Vận động nghệ nhân, diễn viên hỗ trợ thêm trang phục, đạo cụ, ngày công 
đảm bảo chất lượng chương trình biểu diễn… 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 
tổ chức thực hiện các nội dung: 

  - Chốt danh sách nghệ nhân, diễn viên tham gia xây dựng Đội văn nghệ 
truyền thống. 

 - Thẩm định, thống nhất các tiết mục truyền dạy và biểu diễn báo cáo. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định dự toán, tham mưu cho UBND 

huyện cấp kinh phí theo quy định. 

 3. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện. 

 - Chủ trì phối hợp với UBND xã Háng Đồng tổ chức truyền dạy hát dân ca, 
múa dân gian; đệm hát và thể hiện nhạc cụ dân tộc. 

 - Tổ chức khai mạc, bế mạc xây dựng Đội văn nghệ truyền thống; duy trì 
tập luyện và truyền dạy Đội văn nghệ truyền thống. 

 - Tổ chức quay phim, dựng phim chương trình biểu diễn báo cáo. 

 - Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả tổ chức xây dựng Đội văn nghệ 
truyền thống tại xã Háng Đồng gửi Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để thẩm 

định, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. 

 - Lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. 

 4. Ủy ban nhân dân xã Háng Đồng 

  - Lập danh sách nghệ nhân truyền dạy, diễn viên đội văn nghệ gửi về Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện. 
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 - Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện tổ chức truyền 
dạy hát dân ca, múa dân gian; đệm hát và thể hiện nhạc cụ dân tộc ; tổ chức khai 

mạc, bế mạc xây dựng Đội văn nghệ truyền thống. 

 - Đảm bảo phương tiện, địa điểm, điện, nước, âm thanh và các nội dung 

khác liên quan; vận động nghệ nhân, diễn viên hỗ trợ thêm trang phục, đạo cụ, 
ngày công đảm chất lượng chương trình biểu diễn… 

 Trên đây là Kế hoạch Xây dựng Đội văn nghệ truyền thống dân tộc Mông 
xã Háng Đồng, năm 2021. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; cá nhân liên 

quan phối hợp chặt chẽ tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ, 
hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Thường trực BCĐ 256; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- UBND xã Háng Đồng 
- Lưu: VT, VHTT 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 
 

 

 
Thào A Mua 
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