
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

   
          Số:            /UBND-VHTT 

V/v thực hiện kế hoạch số 09/KH-

UBND của UBND tỉnh về hỗ trợ nghệ 

nhân và các CLB dân ca tiêu biểu  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Tam Dương, ngày           tháng 3 năm 2021 

    

          Kính gửi: Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện. 
 

 UBND huyện nhận được công văn số 284/SVHTT&DL-QLDSVH ngày 

12/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Kế hoạch số 

09/KH-UBND của UBND tỉnh về hỗ trợ đối với nghệ nhân và các CLB dân ca tiêu 

biểu trên địa bàn tỉnh (sao gửi kèm). 

 Về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Xuân Bình có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

- Giao Trung tâm Văn hoá - TT - TT huyện chủ trì, phối hợp với Phòng 

VH&TT tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc bảo tồn và phát 

huy các giá trị di sản văn hóa, trong đó tập trung tuyên truyền rõ về đối tượng, điều 

kiện, nội dung và mức kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 12/NQHĐND 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. 

- Tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân 

công trong Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về 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 CLB dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.  

- Rà soát, thống kê danh sách Nghệ nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương 

đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “ Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”; số 

lượng các Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu đã được cơ quan, cấp có thẩm quyền ra Quyết 

định thành lập. Tổng hợp kết quả rà soát kèm theo Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt 

động của Nghệ nhân và các loại hình Câu lạc bộ từ 2015 đến nay, để  lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt Báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/3/2021 để 

tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và thực hiện cấp kinh phí cho các đối 

tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng: TC- KH (để p/h).  

- Lưu: VT, VHTT. 

                    TL. CHỦ TICH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 

Nguyễn Ngọc Lân 
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