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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 
Số: 220/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Chi Lăng, ngày 10 tháng 9 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng 
Sơn, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; 

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-SVHTTDL, ngày 29/7/2019 của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể năm 2019. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 
trên địa bàn huyện. 

 - Cung cấp những kĩ năng cơ bản về nghệ thuật trình diễn hát Sli của dân 
tộc Nùng giúp cho các học viên vận dụng vào hoạt động văn nghệ cơ sở đạt kết 
quả tốt. 

- Góp phần hình thành các Câu lạc bộ, Đội văn nghệ quần chúng tại cơ sở 
và thúc đẩy việc phổ biến, truyền dạy các làn điệu dân ca truyền thống của dân 
tộc trong cuộc sống, nâng cao chất lượng của các đội văn nghệ quần chúng, tạo 
sự lan tỏa trong cộng đồng; góp phần quảng bá các loại hình di sản văn hóa phi 
vật thể tiêu biểu của huyện, phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ của địa phương. 

2. Yêu cầu 

Lớp truyền dạy phải đảm bảo đúng thành phần đối tượng; nội dung 
chương trình giảng dạy thiết thực, hiệu quả. Sau khi kết thúc lớp truyền dạy, các 
học viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản và có khả năng thực hành những 
loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được truyền dạy. 

 II- NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

Tổ chức 01 lớp truyền dạy hát Sli dân tộc Nùng 

1. Thời gian: 30 buổi, thực hiện trong tháng 9,10/2019.  

 2. Địa điểm:  Xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

 3. Đối tượng: Là những người yêu thích loại hình hát Sli dân tộc Nùng, 
hiện đang sinh sống tại địa bàn huyện Chi Lăng. 

4. Số lượng học viên: 30 người. 

5. Nội dung truyền dạy: Giới thiệu chung về âm nhạc dân gian Nùng - 
Tày Lạng Sơn và hướng dẫn hát một số làn điệu Sli dân tộc Nùng Lạng Sơn. 
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6. Nghệ nhân truyền dạy: 02 nghệ nhân thuộc loại hình hát Sli.  

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Chi từ nguồn sự nghiệp văn hóa đã được phân bổ năm 2019 của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

 - Tham mưu xây dựng Kế hoạch và các văn bản liên quan tổ chức Lớp 
truyền dạy văn hóa phi vật thể năm 2019. 

 - Chủ trì, phối hợp với UBND xã Chiến Thắng triển khai thông báo triệu 
tập học viên; liên hệ mời các nghệ nhân tham gia truyền dạy; phối hợp chuẩn bị 
các điều kiện khác phục vụ khai giảng, bế giảng lớp truyền dạy theo kế hoạch. 

 - Thực hiện theo dõi, kiểm tra tình hình tổ chức lớp truyền dạy và báo cáo 
kết quả tổ chức sau khi kết thúc lớp truyền dạy. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện  

- Phối hợp tổ chức khai giảng, bế giảng, theo dõi, quản lý lớp học, đảm 
bảo các học viên tham dự đúng số lượng, thành phần, đối tượng. 

- Sau khi kết thúc lớp truyền dạy, hướng dẫn chính quyền cơ sở quan tâm, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên thực hiện duy trì sinh hoạt thường 
xuyên các loại hình văn hóa phi vật thể đã được truyền dạy nhằm từng bước 
hình thành các Câu lạc bộ, Đội văn nghệ quần chúng và thúc đẩy phong trào văn 
hóa văn nghệ tại địa phương ngày càng phát triển. 

3. Uỷ ban nhân dân xã Chiến Thắng 

- Triển khai lập danh sách học viên đăng ký tham gia lớp học. 

- Phối hợp liên hệ mời nghệ nhân truyền dạy; tạo điều kiện về hội trường, 
địa điểm tổ chức lớp học; chuẩn bị tăng âm, loa đài và các điều kiện khác phục 
vụ khai giảng, bế giảng lớp truyền dạy tại địa phương. 

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra duy trì quân số lớp học; kịp thời 
nắm bắt, phán ánh thông tin về lớp học với Ban tổ chức nhằm đảm bảo chất 
lượng, tiến độ theo kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể năm 
2019 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên 
quan chủ động thực hiện tốt nội dung kế hoạch đề ra./. 

 
 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng VH&TT; 
- Trung tâm VHTT&TT; 
- UBND xã Chiến Thắng; 
- Lưu: VT, VHTT (10b). 

KT.CHỦ TỊCH 
   PHÓ CHỦ TỊCH 
 
                       
 
 
 
 

Vi Quang Trung 
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