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Thực hiện Công văn số 107/SVHTTDL - QLVH ngày 29/01/2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn duy trì các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. 

Để góp phần duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở, 

phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn duy trì các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ ở cơ sở, như sau: 

1. Duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và 

các tầng lớp Nhân dân về vai trò của văn hóa, văn nghệ đối với đời sống tinh thần của 

người dân. Tăng cường đầu tư nguồn lực (nhân lực và kinh phí) cho các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.  

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động 

trong dịp Tết Nguyên Đán, lễ hội hàng năm; các ngày lễ lớn vào những năm tròn, 

năm chẵn theo quy định; các sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm ngày sinh, ngày 

mất của đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Danh nhân đã được Đảng và Nhà 

nước công nhận, các ngày thành lập, ngày truyền thống và các ngày kỷ niệm khác. 

- Phổ biến và khuyến khích người dân duy trì và phát huy các hình thức diễn 

xướng dân gian trên địa bàn huyện đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể 

cấp quốc gia như “Hát Pá Dung của người Dao” tại địa phương thông qua các buổi 

sinh hoạt câu lạc bộ, các hội diễn văn nghệ cấp xã, cấp thôn.... Qua đó, góp phần 

đẩy mạnh việc bảo tồn và phát huy văn hóa, nghệ thuật dân gian của các dân tộc 

trên địa bàn huyện. 

- Duy trì, cải tiến nội dung, phương thức hoạt động các câu lạc bộ cơ sở đã 

thành lập làm cho các câu lạc bộ thực sự thành trung tâm tuyên truyền cổ động, 

trung tâm hoạt động văn hoá ở cơ sở. Đa dạng hóa và duy trì thường xuyên các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các thiết chế văn hóa cơ sở, tránh hiện tượng nhà 

văn hóa thôn, tổ phố bị bỏ không hoặc sử dụng không đúng mục đích. Nâng cao 

mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn 

hóa, góp phần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. 
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2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong thiết chế văn hóa 

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong Nhà văn hóa cấp xã, cấp 

thôn áp dụng theo Hướng dẫn số 06/HD-SVHTTDL ngày 14/9/2017 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về thực hiện Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và 

tiêu chí của Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, phường, thị trấn; Nhà Văn hóa – 

Khu Thể thao thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, như sau:  

2.1. Nhà văn hóa cấp xã  

- Hoạt động tuyên truyền cổ động: Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với cuộc sống hiện nay để mọi người dân hiểu và 

tích cực tham gia; tổ chức các hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực 

quan, tuyên truyền bằng văn nghệ cổ động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

dân tộc, các sự kiện trọng đại của đất nước và nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

- Hoạt động văn hóa, văn nghệ: Khuyến khích người dân thành lập và củng 

cố các đội văn nghệ, thường xuyên tổ chức và hỗ trợ một phần kinh phí để các 

thôn, bản tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ. Đẩy mạnh việc khai thác, 

bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ, diễn xướng dân gian truyền thống... đưa vào 

hoạt động trong các lễ hội truyền thống của địa phương, tham gia các hội thi, hội 

diễn do ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức; phối hợp với các ban, ngành, 

đoàn thể xã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui chơi giải trí phục vụ trẻ 

em và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đảm bảo việc tổ chức các hoạt động văn 

hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí tại nhà văn hóa cấp xã thu hút trẻ em, người 

cao tuổi trên địa bàn tham gia đạt 30% thời gian hoạt động. 

- Hoạt động Câu lạc bộ: Khuyến khích, hỗ trợ người dân thành lập và phát triển 

các loại hình câu lạc bộ theo sở thích. Tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân 

dân tham gia sinh hoạt văn hóa văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. 

2.2. Nhà văn hóa cấp thôn 

- Các hoạt động tổ chức tại Nhà văn hóa cấp thôn bao gồm: Tổ chức các 

cuộc họp của thôn, tổ phố và sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể trong thôn, tổ 

phố. Là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải 

trí, phổ biến khoa học kỹ thuật, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước cho người dân...  

- Đảm bảo việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại nhà văn hóa cấp 

thôn thu hút 50% trở lên/tổng số dân tham gia thường xuyên; hoạt động thể dục thể 

thao thu hút 25% trở lên/trên tổng số dân tham gia thường xuyên và hoạt động văn 

hóa, vui chơi, giải trí phục vụ trẻ em đạt 30% thời gian hoạt động. 
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- Đối với các thôn nông thôn mới đảm bảo việc tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ tại nhà văn hóa thôn thu hút từ 50% trở lên người dân trên địa bàn 

tham gia. 

- Hướng dẫn các thôn, tổ phố hằng năm xây dựng kế hoạch, chương trình 

hoạt động, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ và duy trì hoạt động các loại 

hình Câu lạc bộ, nhóm sở thích... Mỗi thôn, tổ phố có ít nhất 01 mô hình câu lạc 

bộ văn hóa văn nghệ hoạt động hiệu quả. Việc thành lập các câu lạc bộ văn hóa 

văn nghệ ở cơ sở thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 48/VHTT ngày 

13/4/2021 của phòng Văn hóa và Thông tin huyện về việc hướng dẫn thành lập 

Câu lạc bộ VHVN-TDTT ở cơ sở. 

Trong quá trình tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở cần đảm 

bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành Y tế. 

Trên đây là hướng dẫn duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở của 

phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Phó Chủ tịch VX UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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