BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị - Hội thảo
Đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-BVHTTDL ngày
tháng 11 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
_____________________________

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá tổng thể công tác quản lý nhà nước trong việc bảo vệ và phát
huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và
Danh mục quốc gia từ khi được ghi danh tới nay;
- Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, hiệu quả quản lý đối với các di
sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh cũng như các di sản văn hóa
phi vật thể trong Danh mục quốc gia;
- Xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai trong thời gian
tới để tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể theo cam kết
tại hồ sơ đề cử với UNESCO và tinh thần của Công văn số 2189/BVHTTDLDSVH ngày 02/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về việc
xây dựng và phê duyệt dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật
thể trong Danh mục quốc gia trên địa bàn tỉnh/thành phố;
- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản
văn hoá phi vật thể giữa các địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc trong quá trình quản lý, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các địa
phương cùng có chung di sản được ghi danh đối với những vấn đề liên quan đến
chuyên môn.
2. Yêu cầu
- Chuẩn bị kỹ nội dung, tiết kiệm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
- Tổng hợp đầy đủ nội dung, báo cáo nhằm phục vụ cho công tác xây
dựng nội dung Nghị định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi
vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia.
II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Thời gian, địa điểm, hình thức:
- Thời gian dự kiến: 01 ngày trong Quý IV/2021.
- Địa điểm dự kiến: Thành phố Hải Phòng.
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- Hình thức tổ chức: Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021
của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19”, Hội nghị - Hội thảo được tổ chức theo hình thức
kết hợp trực tiếp và trực tuyến (đối với các đơn vị không thể tham dự trực tiếp
do tình hình dịch bệnh Covid – 19 và các đơn vị có nhu cầu thêm người dự do số
lượng đại biểu hạn chế).
(Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Hội nghị - Hội thảo có thể thay
đổi để đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch COVID-19).
2. Thành phần, số lượng đại biểu tham dự
- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hoá và Thể
thao của 63 tỉnh/thành phố;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị/phòng chuyên môn thực hiện công tác quản
lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể của 63 tỉnh/thành phố;
- Các nghệ nhân đại diện cho các di sản văn hoá phi vật thể được
UNESCO ghi danh.
Số lượng: Dự kiến 150 người (tham dự trực tiếp và trực tuyến).
III. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI
Nội dung công việc

TT

1. Xây dựng Kế hoạch, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế
hoạch và Quyết định giao nhiệm vụ

Tiến độ
Tháng 11/2021

2. Chuẩn bị nội dung, có văn bản mời các chuyên gia, địa
Tháng 11/2021
phương, đơn vị viết tham luận
3. Tổng hợp các tham luận, chuẩn bị tài liệu cho Hội nghị Hội thảo
4. Tổ chức Hội nghị - Hội thảo

Tháng 11/2021
Tháng 11/2021

IV. KINH PHÍ
Trích từ nguồn hoạt động sự nghiệp văn hóa nguồn không thường xuyên
năm 2021 của Cục Di sản văn hóa.
Trên cơ sở Kế hoạch này, Cục Di sản văn hóa chủ động triển khai công
tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu, địa điểm, mời chuyên gia, mời đại biểu
tham dự, bảo đảm tổ chức Hội nghị - Hội thảo đạt kết quả tốt./.

