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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Giao lưu Diễn xướng Chầu văn tỉnh Lạng Sơn  

mở rộng lần thứ III - năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 11/01/2019 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ III năm 

2019; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức giao lưu Diễn 

xướng Chầu văn tỉnh Lạng Sơn mở rộng lần thứ III trong  hu n  hổ Tuần Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Nhằm t n vinh di sản văn hóa thế giới - nghi thức hát Chầu văn, góp phần 

nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng   ng trong việc bảo t n  ế 

thừa, giới thiệu với c ng chúng và du  hách về những giá trị nghệ thuật của loại 

hình hát Văn, hát Chầu văn trong: “Thực hành Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của 
người Việt”  ã  ược USESCO c ng nhận là Di sản văn hóa phi vật thể  ại diện 

của nhân loại. 

 Th ng qua Giao lưu nhằm  hơi dậy truyền thống văn hóa,  ưa loại hình 

nghệ thuật hát Chầu văn  ến gần hơn với nhân dân, tạo ý thức giữ gìn và yêu thích 

các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Giao lưu là dịp  ể các nghệ nhân, thanh 

  ng có cơ hội gặp gỡ, trao  ổi  inh nghiệm,  hích lệ sự sáng tạo nghệ thuật góp 

phần xây dựng  ời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân. 

 2. Yêu cầu 

 Tổ chức giao lưu  ảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết  iệm, hiệu quả gắn với 

các hoạt  ộng của Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019; Tăng cường huy 

 ộng các ngu n lực xã hội hóa;  ảm bảo  úng nội dung, hình thức, mang  ậm bản 

sắc văn hóa dân tộc. 

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

 1. Nội dung, hình thức 

 - Mỗi nghệ nhân, thanh   ng tham gia ba giá Chầu văn diễn xướng theo 

nghệ thuật hầu   ng truyền thống (36 giá   ng) nội dung ca ngợi các thánh, thần 

linh, thánh m u và các anh h ng có c ng với dân tộc… 

 +  êu cầu về trang phục: Các nghệ nhân thanh   ng sử dụng trang phục ph  

hợp với mỗi  iệu hát Văn, mỗi giá Chầu văn. 

 + Cung văn: Nữ mặc y phục áo dài, quần trắng, trang  iểm thanh tân; Nam 

mặc áo the  hăn xếp gọn gàng.  



 * Lưu ý: Kh ng sử dụng tiền Việt Nam, tiền của các quốc gia  hác  ể phát 

lộc. Kh ng phán truyền hoặc thực hiện các hành vi phản cảm, thiếu văn hóa trong 

quá trình diễn xướng. Các  ơn vị tự chuẩn bị về phương tiện, trang phục,  ạo cụ 

diễn xướng và người phục vụ.  

2. Đối tượng tham gia 

 Các nghệ nhân, thanh   ng của thành phố Hà Nội, các tỉnh: Hưng  ên, Bắc 

Giang, Nam Định, Lào Cai... và tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức 

- Thời gian: Giao lưu diễn ra từ ngày 01  ến hết 02/3/2019 (tức ngày 25, 26 
tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

- Địa điểm: Số 67 Đền Cửa Đ ng, Phường Chi Lăng thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

4. Chương trình khai mạc: Từ 9h00, ngày 01/3/2019 ( tức ngày 25 tháng 

Giêng năm Kỷ Hợi) 

- Từ 8h30 - 9h00: Đón tiếp  ại  biểu, ổn  ịnh tổ chức ( Ban Tổ chức) 

- Từ 9h00 - 9h10: Tuyên bố lý do giới thiệu  ại biểu (MC thực hiện) 

- Từ 9h10 - 9h25: Phát biểu  hai mạc của lãnh  ạo Sở VHTTDL. 

- Từ 9h25 - 9h40: Phát biểu chào mừng của lãnh  ạo Trung tâm Nghiên cứu, 

Bảo t n Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam (n u c )  

- Từ 9h40 - 9h50: Tặng cờ lưu niệm, giấy  hen cho các cá nhân tham gia ( 

mời  ại diện  ãnh  ạo Sở VHTTDL, Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn Văn h a tín 
ngưỡng Việt Nam)  

- Từ 10h00’: các nghệ nhân, thanh   ng tham gia biểu diễn giao lưu theo 

lịch trình của Ban tổ chức. 

* Thành phần đại biểu mời: 

- Đại diện lãnh  ạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Thành viên Ban Tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao   Du lịch năm 2019; 

- Đại diện lãnh  ạo Ph ng Khoa giáo Văn xã Ủy ban Nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh  ạo ph ng T n giáo Sở Nội vụ; 

- Đại diện lãnh  ạo ph ng P 83 C ng an tỉnh; 

- Đại diện lãnh  ạo và phóng viên Báo Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh  ạo và phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Đại diện lãnh  ạo Ủy ban Nhân dân, ph ng Văn hóa và Th ng tin thành 
phố Lạng Sơn; 

- Đại diện Ban Quản lý các  ền:  ền Kỳ C ng,  ền Tả Phủ,  ền C  Bé 
Thượng Ngàn; 

- Đại diện Ban Quản lý Ch a Tam Thanh, Ch a Tiên, Ch a Thành; 

- Đại diện lãnh  ạo các ph ng,  ơn vị thuộc Sở. 

5.    mạc 

- Thời gian: 20h00’, ngày 02/3/2019 (tức ngày 26 tháng giêng năm Kỷ Hợi)  



- Địa điểm: Số 67 Đền Cửa Đ ng, Phường Chi Lăng thành phố Lạng Sơn. 

- Nội dung chương trình:  

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu  ại biểu; 

+ Báo cáo tổng  ết  ánh giá  ết quả giao lưu; 

+ Kết thúc bế mạc. 

- Thành phần mời dự: Như thành phần  hai mạc. 

III. KINH PHÍ TH C HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Hỗ trợ  inh phí trang trí  hánh tiết, âm thanh, ánh sáng; in cờ lưu niệm, giấy 

khen, hoa tặng nghệ nhân, thanh   ng. 

2.  an Quản lý Đền Cửa Đông; các nghệ nhân, thanh đồng 

Tự  ảm bảo  inh phí  i lại, ăn nghỉ và các  hoản chi  hác... trong thời gian 

tham dự giao lưu. 

IV. KHEN THƯỞNG 

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm, giấy  hen của Giám  ốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho các cá nhân tham gia giao lưu. 

V. TỔ CHỨC TH C HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

1.1. Văn phòng Sở  

  Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh lập danh sách  ại biểu 

mời; phát hành giấy mời,  ón tiếp  ại biểu tham dự  hai mạc. 

1.2. Phòng Quản lý Văn hóa 

- Là  ầu mối tham mưu phối hợp xây dựng  ế hoạch, dự thảo các văn bản 

chỉ  ạo; thẩm  ịnh ma  ét chương trình báo cáo lãnh  ạo Sở, Ban Tổ chức giao 

lưu;  iểm tra,   n  ốc các hoạt  ộng  ảm bảo  úng nội dung, tiến  ộ thời gian. 

- Tổng hợp báo cáo  ết quả Ban tổ chức Tuần văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 

2019. 

1.3. Phòng Quản lý Di sản: Phối hợp thẩm  ịnh bài phát biểu  hai mạc, bế 

mạc cho lãnh  ạo Sở. 

1.4. Phòng Tổ chức Pháp chế: Phối hợp Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

tỉnh thực hiện c ng tác  hen thưởng Giao lưu. 

1.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính:  Đảm bảo  inh phí tổ chức Giao lưu theo 

 ế hoạch, thanh quyết toán sau  hi  ết thúc Giao lưu. 

1.6. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

- Tham mưu xây dựng  ế hoạch, văn bản mời tham dự chương trình, dự toán 

 inh phí. Tổng hợp danh sách  ăng  ý của các  ơn vị tham gia.  



- Phối hợp xây dựng ma  ét trang trí khánh tiết; Lắp  ặt âm thanh, áng sáng; 

in cờ lưu niệm, giấy  hen và các  iều  iện  hác  ể tổ chức giao lưu. 

- Chủ trì phối hợp với Văn ph ng Sở chuẩn bị giấy mời, danh sách và phát 

hành giấy mời  ại biểu dự  hai mạc. 

- Chuẩn bị các bài phát biểu  hai mạc, Bế mạc giao lưu cho lãnh  ạo Sở; 

phối hợp tham mưu trình c ng tác  hen thưởng. 

- Triển  hai c ng tác tuyên truyền về nội dung giao lưu trên  ịa bàn thành 

phố Lạng Sơn. 

2. Đề nghị  an Quản lý Đền Cửa Đông, thành phố Lạng Sơn 

- Bố trí  ịa  iểm, trang  hánh tiết và chuẩn bị các  iều  iện liên quan về  cơ  

sở vật chất phục vụ giao lưu. 

- Liên hệ mời các nghệ nhân, thanh   ng trong và ngoài tỉnh tham dự giao 

lưu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan  hác phục vụ giao lưu. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành 

phố Lạng Sơn 

 Phối hợp thực hiện c ng tác tuyên truyền, an ninh trật tự  trên  ịa bàn quản 

lý. 

4. Đề nghị U ND phường Chi Lăng thành phố Lạng Sơn 

Xây dựng các phương án  ảm bảo c ng tac an ninh, trật tự, vệ sinh m i 

trường trong thời gian diễn ra giao lưu. 

Trên  ây là Kế hoạch tổ chức Giao lưu diễn xướng Chầu văn tỉnh Lạng Sơn 

mở rộng lần thứ III - năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Lạng Sơn. Đề 

nghị các  ơn vị liên quan phối hợp triển  hai thực hiện. 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn  ề phát sinh, vướng mắc  ề 

nghị liên hệ với ph ng Quản lý Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo số 

 iện thoại: 0205.3810.227  ể tổng hợp xin ý  iến lãnh  ạo xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh(Báo cáo); 

- Đ/c H  Tiến Thiệu - PCT UBND tỉnh 

Trưởng BTC các hoạt  ộng mừng Đảng,  

mừng Xuân 2019 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- UBNDTP Lạng Sơn ( Ph/c ); 

- Các ph ng: QLVH, TCPC,  

KHTC, VP  Sở (T.hiện); 

- Trung tâm VHNT (T/hiện); 

- Ph ng VHTT, TTVH-TT thành phố LS; 

- UBND phường Chi Lăng; 

- Ban QL Đền Cửa Đ ng (Ph/th); 

- Lưu VT,QLVH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 
 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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