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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÀ 

 

Số: 32 /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Hà, ngày 05 tháng 05 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác Bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, 

trên địa bàn phường Bắc Hà năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc thực hiện bảo 

tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trên địa 

bàn thành phố năm 2022, UBND phường xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể 

như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

- Bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh  đưa Dân ca Ví, 

Giặm vào trong sinh hoạt văn hóa văn nghệ, sinh hoạt c ng đồng dân cư  nâng 

cao nhận thức và lòng tự hào quê hương của người dân trong việc bảo tồn và 

phát huy giá trị của di sản văn hoá Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, góp ph n xây 

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản s c dân t c  

- Quảng bá mảnh đ t, con người Hà Tĩnh th ng qua các làn điệu Dân ca Ví, 

Giặm, G n  ết Dân ca Ví, Giặm v i các hoạt đ ng du lịch  Duy trì, phát huy 

hoạt đ ng các Câu lạc b  Dân ca Ví, Giặm. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- 100% thành viên câu lạc b  Dân ca Ví, Giặm duy trì hoạt đ ng thường 

xuyên và từng bư c nâng cao ch t lượng hoạt đ ng và thực hiện việc sưu t m, 

truyền dạy cho các thế hệ th ng qua hoạt đ ng câu lạc b , đồng thời soạn lời 

m i phục vụ hoạt đ ng của câu lạc b   

-  00  các hoạt đ ng văn hóa văn nghệ từ tổ dân phố đều có n i dung Dân 

ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh  

- Trường Tiểu học B c Hà và MN B c Hà thực hiện dạy hát Dân ca 

Ví,Giặm trong chương trình tự chọn và các hoạt đ ng ngoại  hóa  

- Sưu t m, biên soạn các tài liệu về Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh  

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 

1. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức 

của c p ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân về giá trị và vai trò của 

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trong đời sống văn hóa xã h i. 

2. Tổ chức liên hoan Dân ca Ví, GiặmNghệ Tĩnh : 

- Tham gia ở Thành phố: Tháng 5,6 năm 2022; 

3  Tổ chức sưu t m, biên soạn tuyển tập các làn điệu Dân ca Nghệ Tĩnh  

 hát đ ng sáng tác, soạn lời m i đáp ứng v i sự phát triển của xã h i  
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4. Tổ chức cho thành viên Câu lạc b  tham gia các l p chuyên đề, tập hu n 

nghiệp vụ  

III. KINH PHÍ: 

Các hoạt đ ng do phường tổ chức liên hoan và  inh phí câu lạc b  tham gia 

liên hoan c p thành phố từ nguồn ngân sách và nguồn huy đ ng xã h i hóa.  
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Công chức văn hóa: 

- Tham mưu UBND phường ch  đạo, triển  hai các hoạt đ ng bảo tồn và 

phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm  theo d i ch  đạo việc thực hiện của các tổ dân 

phố,  

- Phối hợp câu lạc b  tổ chức tập luyện tham gia liên hoan c p thành phố 

- Thực hiện c ng tác tuyên truyền trên trạm truyền thanh cơ sở  

2.Trường Tiểu học Bắc Hà và Mầm non Bắc Hà: 

- Trên cơ sở hư ng d n của Sở Giáo dục – Đào tạo, triển  hai các chương 

trình dạy hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trong trường học, tổ chức các hoạt 

đ ng ngoại  hóa  

-  àm tốt c ng tác bồi dư ng nâng cao trình đ  chuyên m n nghiệp vụ về 

hát dân ca cho đ i ng  giáo viên âm nhạc  

3. Công chức Kế toán ngân sách:  

Tham mưu UBND phường bố trí  inh phí cho các hoạt đ ng bảo tồn, phát 

huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. 

4. Ban biên tập Cổng thông tin điện t  phường: 

Lựa chọn các làn điệu Dân ca ph  hợp, gi i thiệu trên cổng th ng tin điện 

t  phường. 

5.Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ:  

 Căn cứ vào Kế hoạch của phường tổ chức các buổi sinh hoạt, xây dựng 

chương trình và tập luyện tham gia c p Thành phố  

6. LĐCB tổ dân phố: 

- Tổ chức tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức người dân về giá 

trị và vai trò của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trong đời sống văn hóa xã h i  

- Thành lập Câu lạc b  Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh của Tổ dân phố  Tổ 

chức tập luyện và ra m t Câu lạc b   

- Gi i thiệu nhân sự cho C B dân  ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh phường tham 

gia h i thi thành phố. 

7. Đ  nghị UBMTTQ và các đoàn thể phường 

- Vận đ ng đoàn viên, h i viên tích cực tham gia các hoạt đ ng bảo tồn, gìn 

gi  và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. 

- Ch  đạo các tổ chức Đoàn, h i viên thực hiện việc lồng ghép n i dung hát 

Dân ca trong các cu c thi sân  h u hóa, các hoạt đ ng văn hóa văn nghệ  
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Trên đây là  ế hoạch thực hiện c ng tác Bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca 

Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trên địa bàn phường B c Hà năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng VHTT; 

- TT Đảng ủy, HĐND; 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- TT UBMTTQ và các đoàn thể  ; 

- Các ngành,trường TH B c Hà, MN B c Hà; 

- Ban chủ nhiệm C B ; 

- C p ủy,  ĐCB tổ dân phố ; 

-  ưu: VT, VHTT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hải 
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