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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của 

HĐND tỉnh về việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 

và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc, 

giai đoạn 2021-2025. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về 

việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt 

động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là các loại hình 

dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc theo đúng định hướng, hiệu quả, tránh bị mai một, thất 

truyền, dần dần phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống. 

- Hỗ trợ, đãi ngộ đối với các Nghệ nhân và các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh 

Vĩnh Phúc nhằm ngăn chặn sự mai một và nguy cơ thất truyền các giá trị di sản văn 

hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về nghệ thuật trình diễn dân gian của quê 

hương; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tạo dựng nền tảng vững chắc xây dựng 

nền văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước. 

- Giải quyết căn bản tình trạng thiếu kinh phí hoạt động, tháo gỡ khó khăn trong 

hoạt động của các Nghệ nhân; duy trì, phát triển các câu lạc bộ dân ca; góp phần bảo 

tồn, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật dân gian tiêu biểu của tỉnh (đặc biệt loại 

hình hát Trống quân Đức Bác (Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia) - loại hình dân 

ca đặc sắc, độc đáo chỉ có ở tỉnh Vĩnh Phúc, cần có sự quan tâm, hỗ trợ mở rộng 

việc thực hành truyền dạy để có đủ điều kiện xây dựng hồ sơ đề nghị ghi danh là di 

sản văn hóa ở cấp độ cao hơn) theo quy định của Luật Di sản văn hóa, góp phần thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII và những năm tiếp theo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh 

thần của nhân dân.  

- Gắn với phát triển kinh tế và phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội của các địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung. 

 II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

Hỗ trợ đối với nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí 

hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025, 

cụ thể như sau: 



1. Nguyên tắc hỗ trợ 

Ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ cho các nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, 

các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu trong tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể: 

- Các nghệ nhân đã được Nhà nước công nhận là Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân 

nhân dân. 

- Các Câu lạc bộ thực hành diễn xướng các loại hình dân ca được vinh danh là 

di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di sản văn hóa đại diện của nhân loại, hoạt động 

thường xuyên và phát huy hiệu quả trong cộng đồng nhân dân. 

2. Đối tượng hỗ trợ  

a) Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể có hộ khẩu thường trú tại tỉnh 

Vĩnh Phúc được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ 

nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.  

b) Các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm các loại hình: 

Hát Trống quân Đức Bác, hát Tuồng, hát Xoan, hát Ca Trù, hát Văn, hát Chầu Văn, 

Sịnh Ca, Soọng Cô, Páo Dung (sau đây gọi là Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu). 

3. Điều kiện hỗ trợ 

a) Đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể: Người có hộ khẩu 

thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc được tặng huy hiệu, giấy chứng nhận “Nghệ nhân nhân 

dân” và “Nghệ nhân ưu tú” của Chủ tịch nước trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 

chưa được tỉnh hỗ trợ. 

b) Đối với các Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu có đủ các điều kiện sau:  

Được cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp tỉnh thẩm định và được cấp có 

thẩm quyền Quyết định thành lập theo quy định; có Ban Chủ nhiệm và có ít nhất từ 20 

thành viên Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu trở lên; có địa điểm tập luyện và Quy chế hoạt 

động theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. 

Thực hành diễn xướng và tổ chức truyền dạy nhằm bảo tồn và phát huy các giá 

trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. 

Sinh hoạt định kỳ, thường xuyên được cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa có 

thẩm quyền xác nhận và tham gia liên hoan, hội diễn, hội thi do ngành văn hóa cấp 

tỉnh, cấp huyện yêu cầu, tổ chức, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu dân ca với 

các câu lạc bộ trong, ngoài tỉnh. 

4. Nội dung hỗ trợ 

a) Về hỗ trợ đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 

Hỗ trợ việc thực hành truyền dạy, phổ biến tri thức và kỹ năng nhằm bảo tồn và 

phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống sinh hoạt cộng đồng. 

b) Về hỗ trợ đối với các Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu  



Hàng năm, hỗ trợ kinh phí cho các Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu để sử dụng mua 

sắm trang thiết bị (âm thanh, loa đài, ánh sáng, phục trang, nhạc cụ, đạo cụ…) và tham 

gia các hoạt động liên hoan, hội diễn, hội thi, giao lưu.  

5. Mức hỗ trợ  

a) Đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (Nghệ nhân dân dân, 

Nghệ nhân ưu tú) 

- Năm 2021: Hỗ trợ bằng mức thưởng một lần theo quy định tại Điều 10, Nghị 

định số 98/2010/NĐ-CP, ngày 21/9/2010 của Chính phủ và Điều 71, Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thi đua Khen thưởng”, cụ thể: Nghệ nhân nhân dân hỗ trợ thêm bằng 12,5 lần 

mức lương cơ sở, tương đương là 18.625.000 đồng; Nghệ nhân ưu tú  hỗ trợ thêm bằng 

9,0 lần mức lương cơ sở, tương đương với số tiền 13.410.000 đồng. 

- Các năm tiếp theo, khi Chính phủ có thay đổi về chế độ khen thưởng, thực hiện 

theo quy định mới tại thời điểm. 

b) Đối với các Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu: Đảm bảo nguyên tắc và điều kiện hỗ 

trợ quy định tại khoản 1 phần II và điểm b khoản 3 phần II của Kế hoạch này, được hỗ 

trợ như sau: 

- Câu lạc bộ hát Trống quân Đức Bác: Ngân sách nhà nước hỗ trợ năm đầu với 

số tiền là 80.000.000 đồng/câu lạc bộ; các năm tiếp theo, hỗ trợ 30.000.000 đồng/câu 

lạc bộ/năm. 

- Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu khác: Ngân sách nhà nước hỗ trợ năm đầu với số 

tiền là 50.000.000 đồng/câu lạc bộ; các năm tiếp theo hỗ trợ 15.000.000 đồng/câu lạc 

bộ/năm. 

6. Kinh phí thực hiện: Bố trí từ nguồn chi thường xuyên hàng năm từ ngân sách 

tỉnh.  

7. Phương thức thực hiện: Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, 

tổng hợp số lượng Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, câu lạc bộ dân ca 

tiêu biểu đảm bảo đúng đối tượng, nguyên tắc, điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại 

Nghị quyết; xây dựng dự toán kinh phí, báo cáo cơ quan thẩm quyền thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện chi trả theo quy định. 

8. Thời gian thực hiện: 05 năm, từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2025. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Là cơ quan thường trực tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế 

hoạch kiểm tra, thẩm định số lượng các Nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng 

danh hiệu; Xác nhận danh sách các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu được cơ quan, cấp có 

thẩm quyền ra Quyết định thành lập, đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. 



- Hàng năm, trên cơ sở đề xuất, tổng hợp của các huyện, thành phố, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho các đối 

tượng thuộc Nghị quyết, trình Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

2. Sở Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất UBND tỉnh phê 

duyệt ngân sách từng năm theo Kế hoạch để thực hiện việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các Câu lạc bộ 

dân ca tiêu biểu thuộc đối tượng theo quy định. 

3. UBND các huyện, thành phố: 

- Chịu trách nhiệm rà soát, thống kê số lượng các loại hình câu lạc bộ dân ca tiêu biểu 

trên địa bàn quản lý; Tổng hợp danh sách gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, 

lập dự toán và báo cáo UBND tỉnh triển khai thực hiện, yêu cầu xong trước ngày 30/9 hàng 

năm. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban, ngành, tổ chức chính trị 

xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của tỉnh:  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, 

hội viên tham gia chương trình Liên hoan, hội diễn, hội thi do ngành văn hóa cấp tỉnh, 

cấp huyện tổ chức và tích cực tham gia các hoạt động giao lưu dân ca với các câu lạc 

bộ trong và ngoài tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 

12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về việc Hỗ trợ đối với Nghệ 

nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc 

bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025./. 

 

Nơi nhận: 

- TT.Tỉnh ủy (b/c); 

- TT.HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, VX3. 

   (H-               b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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