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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH CAO BẰNG 

 

Số:       /ĐA-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày      tháng 12 năm 2019 

 

(Dự thảo) 

ĐỀ ÁN 

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động  

của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng đến năm 2025 

 

Phần I 

THỰC TRẠNG, TÍNH CẤP THIẾT VÀ CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
  

 I. THỰC TRẠNG  

Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng (gọi tắt là Đoàn) tiền thân là Đoàn Văn công 

tỉnh Cao Bằng, được thành lập ngày 01/11/1960 với chức năng, nhiệm vụ xây dựng 

các chương trình, tiết mục ca, múa, nhạc, kịch biểu diễn phục vụ đồng bào và chiến 

sỹ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, quyết tâm đánh thắng quân xâm lược, 

giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Những ngày đầu thành lập, chỉ với 19 

thành viên chủ yếu xuất thân là nghệ nhân từ thôn, bản, thiếu thốn về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ biểu diễn, tuy nhiên các nghệ nhân, diễn viên trong Đoàn đã 

không ngừng sáng tạo, lao động nghệ thuật, đưa Đoàn phát triển ổn định và đúng 

hướng trên hai phương diện: Sáng tác nghệ thuật và biểu diễn phục vụ quần chúng 

nhân dân. Đến nay, Đoàn phát triển với tổng số 36 cán bộ, diễn viên, nhạc công... cơ 

sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng được hoạt động trước mắt theo định hướng 

nghệ thuật.  

Cao Bằng là một tỉnh có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn, 

nên các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc có đặc trưng riêng về dân tộc, vùng miền, 

rất phong phú, đa dạng và mang đậm bản sắc. Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm 

vụ được giao, trong những năm qua Đoàn tích cực thực hiện công tác sưu tầm, 

nghiên cứu các chất liệu âm nhạc, dân gian đặc sắc để xây dựng các tiết mục, 

chương trình nghệ thuật phục vụ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của mọi tầng lớp nhân 

dân và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tổ chức các chương trình biểu diễn giao lưu, 

phục vụ các tầng lớp khán giả trong và ngoài nước, nhằm giới thiệu, quảng bá 

những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, các dân 

tộc tỉnh Cao Bằng nói riêng tới bạn bè quốc tế. Đồng thời tiếp thu những tinh hoa 

văn hoá nghệ thuật trong nước và quốc tế để xây dựng, dàn dựng tiết mục, chương 

trình phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương, đảm bảo việc nâng 

cao chất lượng nghệ thuật chuyên nghiệp, hài hòa với xu thế hội nhập, phát triển của 

thời đại.  

* Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Trong những năm qua Đoàn luôn thực hiện đúng đường lối văn hóa văn nghệ 

của Đảng được cụ thể hóa bằng các Chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình hành động 
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như: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa 

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 

09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước” được cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 

07/10/2014 của Tỉnh ủy Cao Bằng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao 

Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, của các ban ngành, các cấp ủy Đảng để xác định 

đúng mục tiêu phát triển trong từng giai đoạn và nhận được sự đầu tư về cơ sở vật 

chất, khắc phục những khó khăn, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.  

Về chuyên môn, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Cục Nghệ thuật biểu diễn, bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) để xây dựng các chương trình nghệ thuật 

tham gia Liên hoan, Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc và khu vực, phục 

vụ những sự kiện chính trị- xã hội trọng đại của đất nước và quốc tế, tham gia: 

“Liên hoan quốc tế các nước Campuchia-Lào-Mianma”; chương trình “âm nhạc 

miền núi Việt Nam tại Geneve Thụy Sỹ”; Liên hoan múa quốc tế... được mở rộng 

giao lưu học tập, nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho sự phát triển đi lên của 

Đoàn, đáp ứng yêu cầu phục vụ xã hội ngày càng cao. Mở rộng giao lưu với các 

đoàn nghệ thuật trong nước, nhất là các đoàn trong khu vực Việt Bắc để cùng phát 

triển. 

Trân trọng giữ gìn và phát huy vốn văn hóa cổ truyền, đóng góp quan trọng 

trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc thông qua 

việc công tác sưu tầm, truyền dạy, sáng tạo, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những 

tinh hoa của nền văn hóa các dân tộc Việt Nam, sáng tạo ra những tác phẩm vừa 

hiện đại vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc biểu diễn phục vụ, góp phần làm giàu 

thêm kho tàng văn học nghệ thuật các dân tộc tỉnh Cao Bằng. 

Cùng với việc quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng nhân tài cho 

nghệ sỹ, biễn viên. Đoàn còn có đóng góp đáng kể trong việc phát triển phong trào 

nghệ thuật quần chúng trong tỉnh; hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 

các diễn viên nghệ thuật quần chúng; giúp tỉnh, huyện, các ngành tổ chức các Liên 

hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng và định hướng phát triển phong trào nghệ 

thuật quần chúng trong tỉnh như: Hội thi hát dân ca trình diễn trang phục dân tộc, 

Liên hoan hát then, đàn tính toàn tỉnh, Hội diễn công CNVC người lao động, Hội thi 

“Nhà nông đua tài”... 

Phát huy nội lực trong việc sáng tạo các chương trình nghệ thuật có quy mô 

lớn và chất lượng nghệ thuật cao như: Chương trình nghệ thuật “Lễ đón nhận danh 

hiệu Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó kết hợp với lễ công bố thành lập thành 

phố Cao Bằng và chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2012; 

Chương trình nghệ thuật “Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập quân đội (22/12/1944-

22/12/2014) và công bố di tích Quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo” năm 2014; 

Chương trình nghệ thuật “Lễ Kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng; 50 năm 

thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch “Non nước Cao Bằng” năm 2019. Từng bước khẳng định năng lực của đội ngũ 

sáng tạo nghệ thuật ca múa nhạc là người địa phương. 
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 Đặc biệt, trong năm 2018, Đoàn tham gia Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 

(đợt I) tổ chức tại Cao Bằng đạt kết quả cao: Huy chương Bạc toàn đoàn; Bằng khen 

của bộ VHTTDL về chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc; 02 Huy Chương Vàng; 03 Huy 

Chương Bạc; Bằng khen của Hội Nhạc sỹ Việt Nam; Bằng khen của Hội Nghệ sỹ 

Múa Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích cao trong Hội diễn cho 

tập thể và các cá nhân thuộc đoàn. 

 Quá trình hoạt động, Đoàn đã vinh dự được Nhà nước tặng các danh hiệu cao 

quý: 01 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất; 01 Huân chương 

Lao động hạng ba; 01 Huân chương Lao động hạng nhì; Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ 

VHTTDL; Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Cao Bằng; 01 nghệ sỹ nhân dân, 02 

nghệ sỹ ưu tú. Năm 2019, Nhà nước trao tặng danh hiệu 02 Nghệ sĩ ưu tú tỉnh Cao 

Bằng (trong đó 01 biên chế thuộc Đoàn). 

 * Bộ máy tổ chức, biên chế: 

 

 

 

Số

TT 

 

 

 

Cơ cấu 

tổ chức 

 

Biên chế thực hiện nhiệm vụ 

Biên chế  có mặt 

(đến ngày 

30/6/2019) 

Biên chế giao năm 2019 Sự nghiệp 

(33 biên 

chế) 

HĐ NĐ 

68/CP (02 

biên chế) 
Tổng số 45 

biên chế 

Sự nghiệp 

42 biên chế 

HĐ NĐ 

68/CP 02 

biên chế 

1 Lãnh đạo Đoàn 03 03  02  

2 Phòng Hành chính – 

Tổng hợp 

06 04 02 04 02 

3 Phòng Nghệ thuật – 

Biểu diễn 

03 03  01  

4 Đội Ca 05 05  04  

5 Đội Múa 16 16  16  

6 Đội Nhạc 06 06  06  

7 Đội Tuyên truyền lưu 

động 

06 05 01 05 01 

* Cơ sở vật chất, kinh phí: 

- Đoàn có trụ sở làm việc tại Km4, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, 

tổng diện tích mặt bằng 4.000m2. Với 01 trụ sở, 03 tầng diện tích sử dụng 1.000m2, 

bao gồm các phòng Ca, Múa, Nhạc, Hành chính-Tổng hợp. Hệ thống nhà tập luyện, 

nhà kho, nhà để xe, khuôn viên. 

- Chỉ tiêu kế hoạch biểu diễn của Đoàn được giao thực hiện hằng năm: 90 

buổi/năm; thu sự nghiệp năm 2019: 65.000.000đ, hằng năm đơn vị hoàn thành vượt 

mức chỉ tiêu giao; kinh phí được cấp là 3.711.048.000đ bao gồm chi trả lương và 

các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Đoàn. Với nguồn kinh 

phí 14.000.000đ/biên chế/năm (theo Nghị quyết 68/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng).  
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* Khó khăn, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong những năm qua Đoàn vẫn còn những 

khó khăn, hạn chế sau: 

- Mặc dù trụ sở Đoàn mới được xây dựng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu 

sử dụng của Đoàn, như: Sàn tập của Đội múa quá thấp; phòng tập của Đội ca ồn do 

không có hệ thống cách âm; sân khấu của Nhà đa năng nhỏ, không đủ phục vụ biểu 

diễn các chương trình nghệ thuật có quy mô. 

 - Hệ thống âm thanh, ánh sáng được trang bị theo trụ sở (Nhà đa năng) và 

phòng thu thanh cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc nhưng là hệ thống cố định, 

không thể tháo rời mang đi hỗ trợ biểu diễn lưu động. Các trang thiết bị âm thanh, 

ánh sáng phục vụ biểu diễn lưu động không đồng bộ, đã hư hỏng, xuống cấp do hết 

khấu hao sử dụng, không còn đáp ứng được yêu cầu của một chương trình biểu diễn 

nghệ thuật chuyên nghiệp. Trong những năm qua các chương trình sự kiện vừa và 

nhỏ của tỉnh mỗi khi tổ chức đều luôn phải thuê hệ thống giàn không gian, âm 

thanh, ánh sáng của các công ty tổ chức sự kiện. Chi phí cho mỗi lần thuê là tương 

đối lớn, rất tốn kém cho ngân sách Nhà nước. 

 - Phương tiện phục vụ biểu diễn gồm 03 xe ô tô, gồm: 01 xe tải 2,5 tấn có 

thời gian sử dụng 14 năm; 01 xe 29 chỗ ngồi có thời gian sử dụng 16 năm (Hiện đã 

hư hỏng không lưu hành); 01 xe 05 chỗ ngồi có thời gian sử dụng 09 năm. Trang 

thiết bị văn phòng (Bàn, ghế, tủ đựng tài liệu, máy phô tô, máy in…) không đáp ứng 

được yêu cầu công việc. 

- Kinh phí cấp hoạt động thường xuyên còn hạn hẹp, không đủ để đảm bảo chi 

cho các hoạt động của Đoàn và đi biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa, 

phục vụ nhiệm chính trị theo kế hoạch của đơn vị. Hàng năm không có kinh phí để 

xây dựng chương trình mới và tập huấn cho diễn viên dẫn đến nhiều khó khăn trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ.  

-  Một số diễn viên có tuổi nghề cao, việc bố trí luân chuyển công tác để trẻ 

hoá đội ngũ diễn viên rất khó khăn, một số không tâm huyết với nghề xin thôi 

việc… đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chuyên môn của Đoàn. 

- Số lượng chỉ tiêu biên chế được giao hiện nay cho các phòng, đội chuyên 

môn còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của một số chương trình quy mô lớn của 

tỉnh và của Trung ương.  

- Chính sách đãi ngộ thu hút tài năng văn hóa, nghệ thuật của tỉnh còn hạn chế, 

chưa được ngân sách Nhà nước cấp mà Đoàn phải tự cân đối bằng nguồn kinh phí 

thu sự nghiệp và chi thường xuyên.  

II. TÍNH CẤP THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Trong quá trình hội nhập quốc tế, sức ép của cơ chế thị trường và sự bùng nổ 

các loại hình nghệ thuật giải trí đã gây áp lực không nhỏ cho nghệ thuật truyền 

thống. Các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong cả nước nói chung và Cao Bằng 

nói riêng đang rất cần lực lượng nghệ sỹ biểu diễn kế cận để khắc phục tình trạng 

thiếu hụt nguồn nhân lực và thay thế lớp nghệ sỹ đã lớn tuổi, không đảm bảo sức 

khỏe để làm nghề. Đây là nguyên nhân dẫn đến thực trạng của Đoàn ngày càng 
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thiếu hụt lực lượng nghệ sỹ diễn viên, nhạc công; nghệ thuật truyền thống đang 

đứng trước nguy cơ bị mai một, biến dạng hoặc thất truyền. 

  Những năm qua, Đoàn thường xuyên phải thuê, mượn sinh viên các trường 

văn hóa nghệ thuật, các trung tâm văn hóa, các đơn vị có hạt nhân văn nghệ trong 

tỉnh để dàn dựng tác phẩm tham dự các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên 

nghiệp toàn quốc do Bộ VHTTDL tổ chức. Một số diễn viên được đào tạo qua hình 

thức truyền nghề tại các câu lạc bộ, nhóm nghệ nhân nhưng chưa đáp ứng được yêu 

cầu khi tham gia cộng tác trong các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Tại các đơn vị 

nghệ thuật hiện nay, đa số nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công đã lớn tuổi. Một số diễn 

viên, nhạc công có trình độ chuyên môn đang kiêm nhiệm công tác quản lý nên ảnh 

hưởng không nhỏ đến chất lượng các chương trình nghệ thuật. Một số khác nghệ sỹ, 

diễn viên, nhạc công đã hết tuổi làm nghề nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu. Vì vậy, 

nguồn nhân lực tính theo chỉ tiêu biên chế được giao còn hạn chế, trên thực tế thiếu 

hụt nguồn nhân lực khi triển khai dàn dựng và biểu diễn bởi số lượng nghệ sỹ tuổi 

cao, hạn chế về mặt thanh sắc chiếm số đông trong biên chế; tình trạng thiếu hụt 

nguồn nhân lực và thay thế lớp nghệ sỹ đã lớn tuổi, không đảm bảo sức khỏe để làm 

nghề chưa được triển khai thực hiện.  

 Hiện nay đội ngũ diễn viên của Đoàn có độ tuổi trung bình là 42 tuổi, trong 

đó dưới 30 tuổi chiếm 18%; kinh phí đầu tư cho hoạt động và cơ sở vật chất còn hạn 

hẹp có ảnh hưởng đến hoạt động của Đoàn. 

 Để khắc phục tình trạng thiếu hụt diễn viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

công tác, Đoàn Nghệ thuật Cao Bằng cần có một chiến lược phát triển tổng thể, 

đồng bộ và dài hạn, có hiệu quả. Từ đó cho thấy việc xây dựng “Đề án đổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng 

đến năm 2025” là một việc làm cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, hướng đến mục 

tiêu củng cố, kiện toàn và phát triển đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được 

giao, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của một đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh 

vực hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của một tỉnh miền núi.  

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 - Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;  

 - Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;   

 - Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;  

 - Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm 

việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; 

 - Quyết định số 79/2012/NĐ-CP, ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, 

lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;         
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 - Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 của 

Bộ VHTTDL- Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức ngành nghệ thuật biểu diễn;  

 - Thông tư 20/2014-BVHTTDL ngày 09/12/2014 của Bộ VHTTDL quy định 

hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện do Bộ trưởng Bộ 

VHTTDL ban hành; 

- Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;  

- Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 07/10/2014 của Tỉnh ủy Cao 

Bằng thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;  

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 

2015-2020; 

 - Đề án số 12-ĐA/TU ngày 08/11/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng sắp xếp, tổ 

chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII. 

- Kết luận của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đoàn Nghệ thuật tỉnh ngày 07/3/2019; 

Công văn số 800/UBND-NC ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc xây 

dựng Đề án đặc thù về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm và phát triển nguồn 

nhân lực của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. 

 

Phần II 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
  

  I. NỘI DUNG 

 1. Mục tiêu chung 

 Xây dựng Đoàn nghệ thuật thành Đoàn hoạt động chuyên nghiệp, có nhiệm 

vụ phục vụ hoạt động chính trị, bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền 

thống, thúc đẩy phong trào quần chúng; tiến tới thực hiện tự chủ một phần trong 

hoạt động của Đoàn.  

 2. Mục tiêu cụ thể 

 - Bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc thù thuộc lĩnh vực biểu 

diễn nghệ thuật, bảo đảm sự quản lý của Nhà nước và vai trò giám sát, đánh giá của 

xã hội đối với hoạt động của đơn vị. 

 - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phối hợp đào tạo nguồn đối với 

đội ngũ diễn viên trẻ, tài năng, có khả năng hội nhập tốt với xu hướng phát triển 



7 

 

nghệ thuật biểu diễn của thời đại; nâng cao khả năng, phát huy tiềm lực về hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật, xứng tầm với sự phát triển toàn diện của tỉnh; đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả về biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp với mục tiêu phục vụ 

tốt các nhiệm vụ chính trị, phục vụ rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân trên địa 

bàn tỉnh. 

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ uy tín, đạo đức, trình độ chuyên 

môn, năng lực quản lý. Bồi dưỡng cán bộ nguồn để có lực lượng kế tiếp trên các 

cương vị cấp phòng, bảo đảm tính kế thừa về chất và lượng trong đội ngũ cán bộ 

chủ chốt của Đoàn. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, khai thác, giữ gìn, bảo tồn, phát huy những 

giá trị văn hóa từ vốn văn hóa, văn nghệ truyền thống của các dân tộc trong tỉnh; mở 

rộng và nâng tầm giao lưu, giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của tỉnh 

Cao Bằng nói riêng, của đất nước nói chung, đến với khán giả trong nước và quốc 

tế… Thực hiện tốt chức năng hỗ trợ trong việc hướng dẫn, bồi dưỡng các hạt nhân 

văn nghệ quần chúng, cung cấp lực lượng chuyên sâu về các bộ môn nghệ thuật 

biểu diễn cho các đơn vị, địa bàn cơ sở. 

- Nâng cao chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện để đơn vị 

có đủ điều kiện đảm bảo các hoạt động tập luyện, dàn dựng sáng tác, biểu diễn phục 

vụ quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.  

3. Nhiệm vụ và thời gian thực hiện 

3.1. Kiện toàn bộ máy tổ chức Ban lãnh đạo, các phòng, đội chuyên môn. Triển 

khai công tác tuyển dụng bổ sung nhân lực văn nghệ sỹ, duy trì tiếp nhận thử việc 

và hợp đồng ngắn hạn từ 08 đến 10 diễn viên, kỹ thuật viên, tạo nguồn cho việc trẻ 

hoá đội ngũ, phù hợp với quy mô hoạt động của Đoàn nghệ thuật, năm 2020 hoàn 

thành. 

 3.2. Xây dựng kế hoạch cử diễn viên có tuổi, hạn chế về thanh sắc đi đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện luân chuyển công tác phù hợp tại các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL, lộ trình từ năm 2020 đến năm 2025. 

3.3. Xây dựng kế hoạch “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn 

Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025” bao gồm: công tác nghiên cứu, 

khai thác, giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các 

dân tộc trong tỉnh; mở các lớp tập huấn truyền dạy dân ca hằng năm; tổ chức hội thi 

giọng hát hay toàn tỉnh; hỗ trợ thành lập các đội văn nghệ quần chúng tại các khu 

điểm du lịch; phối hợp mở lớp dạy hát dân ca tại các trường học... Năm 2020 hoàn 

thành kế hoạch và thực hiện hằng năm. 

 3.4. Cấp kinh phí hằng năm bao gồm: Kinh phí cấp hoạt động thường xuyên 

theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Cao Bằng; kinh phí xây dựng chương trình, tiết 

mục nghệ thuật mới; kinh phí xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật Chào 

xuân mới; kinh phí thực hiện chỉ tiêu biểu diễn phục vụ nhân dân, lộ trình từ năm 

2020 đến 2025 và những năm tiếp theo.  

3.5. Thực hiện tự chủ một phần kinh phí của Đoàn nghệ thuật, lộ trình từ năm 

2020 đến năm 2025. 
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 3.6. Đào tạo diễn viên ca múa nhạc theo hình thức liên kết với các trường 

nghệ thuật chuyên nghiệp cho Đoàn nghệ thuật tỉnh Cao Bằng (Thực hiện theo 

chương trình đào đạo của Trường do Bộ VHTTDL quy định), năm 2020 hoàn thành 

xây dựng văn bản.  

3.7. Ban hành văn bản Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt định mức chi cho 

một buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; mức thu kinh phí đối với một chương 

trình nghệ thuật chuyên nghiệp, năm 2020 hoàn thành. 

3.8. Đầu tư đồng bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, hệ thống giàn không 

gian sân khấu phục vụ lâu dài công tác biểu diễn và các sự kiện phục vụ nhiệm vụ 

chính trị của tỉnh, lộ trình từ năm 2021 đến năm 2022 hoàn thành. 

 3.9. Đầu tư nhạc cụ biểu diễn: Từng bước mua sắm lại toàn bộ nhạc cụ đang 

sử dụng hiện nay để đảm bảo chất lượng biểu diễn như: đàn organ chuyên dụng 

dùng trong dàn nhạc, đàn organ biểu diễn độc lập, trống dân tộc, trống điện tử, tam 

thập lục, đàn bầu, sáo... (đảm bảo đủ bộ nhạc cụ để dàn nhạc biểu diễn trên sân 

khấu), lộ trình từ năm 2021 đến năm 2022 hoàn thành. 

 4. Giải pháp thực hiện 

4.1 Giải pháp về công tác chỉ đạo điều hành 

Thống nhất nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đặc biệt 

là ngành VHTTDL trong việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. Đưa nhiệm vụ đổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn vào Chương trình trọng tâm của 

tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

4.2. Giải pháp về cơ chế chính sách 

- Xây dựng cơ chế chính sách thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư cơ sở vật 

chất cho hoạt động văn hóa nghệ thuật. 

 - Xây dựng Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt định mức chi cho một buổi 

biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; mức thu kinh phí đối với một chương trình 

nghệ thuật chuyên nghiệp.  

 - Xây dựng Kế hoạch liên kết đào tạo diễn viên ca, múa, nhạc cho Đoàn Nghệ 

thuật Cao Bằng. Thu hút học sinh, sinh viên là con em các dân tộc thiểu số học 

chính quy tại các trường văn hóa, nghệ thuật về công tác tại địa phương. 

 - Ứng dụng đề tài đã nghiên cứu, đồng thời triển khai nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân 

tộc tỉnh Cao Bằng. 

 - Xây dựng kế hoạch đầu tư thiết bị đồng bộ (hệ thống âm thanh, ánh sáng 

hiện đại, hệ thống giàn không gian sân khấu, nhạc cụ...) đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

4.3. Giải pháp về nguồn nhân lực 
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 - Tuyển dụng, đào tạo mới đội ngũ diễn viên trẻ; thực hiện chế độ đãi ngộ, thu 

hút nhân tài lớp diễn viên tại các trường nghệ thuật chuyên nghiệp để bổ sung biên 

chế cho Đoàn Nghệ thuật tỉnh. 

 - Luân chuyển diễn viên trên 40 tuổi hạn chế về năng lực, thanh sắc chuyển vị 

trí việc làm khác cho phù hợp đồng thời tuyển dụng diễn viên đáp ứng chất lượng 

chuyên môn, yêu cầu nhiệm vụ. 

  4.4. Giải pháp về tài chính 

- Hỗ trợ bổ sung kinh phí hằng năm để thực hiện công tác sáng tác, tập huấn 

nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng chương trình nghệ thuật mới và tham gia 

các kỳ Hội diễn, Liên hoan do Bộ VHTTDL tổ chức. 

 - Cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ biểu diễn theo chỉ tiêu được giao ngoài kinh phí 

được cấp hằng năm. Cấp nguồn kinh phí riêng để đào tạo nguồn diễn viên ca, múa, 

nhạc theo hình thức liên kết với các trường nghệ thuật chuyên nghiệp.  

  - Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm cho các hoạt động của đoàn từ nguồn 

ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác. Trong đó đặc biệt chú trọng đến 

nguồn vốn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện. 

- Thực hiện tự chủ kinh phí theo lộ trình: Năm 2020 tự chủ 5%, những năm 

tiếp theo mỗi năm tăng 2%, đến năm 2025 tự chủ 15%.  

- Đầu tư đồng bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, hệ thống giàn không 

gian sân khấu, nhạc cụ... phục vụ lâu dài công tác biểu diễn và các sự kiện vừa và 

nhỏ phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh (Thực hiện theo Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2015 của tỉnh). 

 4.5. Giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ  

- Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 

nước thông qua nghệ thuật biểu diễn. Thực hiện công tác đổi mới, sáng tạo, đa dạng 

hóa các loại hình nghệ thuật, các chương trình biểu diễn... đáp ứng yêu cầu phát 

triển hiện nay. 

- Nghiên cứu, sưu tầm, thực hiện các giải pháp bảo tồn, giữ gìn và phát huy 

bản sắc văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc trưng của các dân tộc trong tỉnh. Xây 

dựng, thực hiện Kế hoạch hỗ trợ các địa phương xây dựng và nhân rộng mô hình tổ, 

đội văn nghệ cấp xã, cấp xóm, các du lịch trọng điểm.  

- Xây dựng các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc có nội dung phong phú, 

đa dạng; tổ chức và nâng cao chất lượng biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của 

địa phương và cả nước, góp phần giáo dục về truyền thống cách mạng và nâng cao 

nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật đối với quần chúng nhân dân. 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và thường xuyên luyện tập nâng cao 

trình độ kỹ năng biểu diễn cho lực lượng diễn viên của Đoàn; Phối hợp tuyển sinh 

học sinh là con em các dân tộc ở địa phương có năng khiếu gửi về các trường nghệ 

thuật để đào tạo, tạo nguồn diễn viên kế cận. 

- Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh; mở các lớp truyền 

dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc, phối hợp đưa dân ca vào dạy tại các trường học và 

hướng dẫn cơ sở thực hiện. 
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- Xây dựng kế hoạch phối hợp, hợp tác về nghệ thuật biểu diễn trong nước và 

các tổ chức Quốc tế. Tổ chức các hoạt động biểu diễn giao lưu, trao đổi, học tập với 

các đơn vị nghệ thuật các tỉnh, thành phố. Tham gia các cuộc Liên hoan, Hội thi, 

Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc và khu vực. 

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí được chi từ nguôn ngân sách nhà nước hằng năm của tỉnh, nguồn 

kinh phí xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

- Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao hằng năm, Sở VHTTDL lập dự toán 

chi tiết gửi sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh Cao Bằng xem xét, phê 

duyệt. 

III. HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN 

1. Về kinh tế 

Góp phần khai thác, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc 

tỉnh, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng phục vụ chiến lược phát triển du lịch của tỉnh 

Cao Bằng. Thực hiện tự chủ một phần kinh phí, góp phần giảm áp lực ngân sách 

của tỉnh. Nâng cao đời sống vật chất cho diễn viên, viên chức lao động; đóng góp 

một phần cho ngân sách nhà nước và đầu tư cơ sở, vật chất trang thiết bị phục vụ 

nhiệm vụ của Đoàn. 

2. Về xã hội 

- Đề án được thực hiện thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, 

UBND đối với nền văn hóa nghệ thuật của tỉnh Cao Bằng. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của Đoàn, nâng cao hiệu quả 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân. Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng 

tạo văn hóa tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. 

- Tạo ra lực lượng diễn viên có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của 

một Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Thu hút được nhân tài, tài năng nghệ thuật 

phục vụ phát triển sự nghiệp VHTTDL của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế. 

- Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng tin tưởng, phấn khởi trong giới văn nghệ 

sỹ, tạo cơ sở vũng chắc xây dựng nền văn hóa và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, làm nền tảng tinh thần, là động 

lực, nhân tố thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Phần thứ ba 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 - Là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 

triển khai, thực hiện Đề án. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ 

chức thực hiện đề án, định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Đề án. 
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 - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch liên kết đào tạo diễn viên ca, 

múa, nhạc cho Đoàn Nghệ thuật Cao Bằng; Quyết định phê duyệt định mức chi cho 

một buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, mức thu cho chương trình nghệ thuật. 

- Chỉ đạo Đoàn nghệ thuật tổ chức thực hiện phương án đổi mới, nâng cao chất 

lượng hiệu quả hoạt động của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng đến năm 2025 theo 

đúng định hướng nghệ thuật đã được phê duyệt tại đề án này. 

 2. Sở Tài chính 

 - Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, căn cứ khả năng cân đối ngân 

sách địa phương báo cáo cấp thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện đề án. 

 - Cấp kinh phí ngân sách theo Nghị quyết NĐND tỉnh hằng năm.  

- Cấp kinh phí bổ sung thực hiện nhiệm vụ ngoài định mức như: 

 + Kinh phí xây dựng chương trình, tiết mục nghệ thuật mới hằng năm. 

 + Kinh phí xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật chào xuân mới. 

 + Kinh phí buổi biểu diễn theo chỉ tiêu phục vụ nhân dân hằng năm. 

- Phối hợp Sở VHTTDL chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật thực hiện tự chủ kinh phí 

giai đoạn 2020-2025. 

 - Phối hợp với Sở VHTTDL thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc triển 

khai đề án, hướng dẫn đơn vị phân bổ, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề án 

theo quy định hiện hành. 

 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 - Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở VHTTDL tổng hợp kế hoạch sự 

nghiệp đào tạo, bồi dưỡng hằng năm của Đoàn Nghệ thuật tỉnh trình UBND tỉnh 

phê duyệt. 

 - Tham mưu cho UBND tỉnh xem xét cân đối nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất 

cho Đoàn Nghệ thuật tỉnh theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2015 của tỉnh. 

 4. Sở Nội vụ 

 Phối hợp với Sở VHTTDL tham mưu, trình UBND tỉnh kiện toàn tổ chức bộ 

máy, đảm bảo đủ biên chế, công tác đào tạo, chính sách hỗ trợ cho nghệ sỹ, diễn 

viên, từng bước ổn định tổ chức bộ máy đáp ứng nhiệm vụ của Đoàn theo hướng 

đổi mới. 

5. Các Sở, Ban Ngành, Đoàn thể 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở VHTTDL thực hiện thực hiện 

công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc các dân tộc. 

Tạo điều kiện phối hợp với Đoàn nghệ thuật, đẩy mạnh phát triển và duy trì phong 

trào nghệ thuật quần chúng trong tỉnh. 

6. UBND các huyện, Thành phố 
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Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi 

vật thể các dân tộc. Tạo điều kiện cho Đoàn biểu diễn phục vụ đồng bảo các dân tộc 

vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. 

Căn cứ Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn 

Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng đến năm 2025. Yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị căn cứ 

nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định./. 

 

Nơi nhận:      
- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh;   

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Sở VHTTDL, Sở Tài chính, Sở KHĐT; Sở Nội vụ; 

- Đoàn Nghệ thuật tỉnh;                                           

- Lưu: VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


