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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hà Tĩnh, ngày  31 tháng  5 năm 2018

  

 

    Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch                                                   

các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 Ngày 25 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1540/QĐ-

UBND phân bổ kinh phí thực hiện “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Ví, 

Giặm Nghệ Tĩnh” năm 2018. Để thực hiện tốt việc “Bảo tồn và phát huy giá trị 

dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc 

quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện như sau: 

1. Về nguồn kinh phí. 

Hỗ trợ xây dựng mới mỗi câu lạc bộ 30 triệu đồng; các câu lạc bộ thành 

lập đã được hỗ trợ từ những năm trước, năm 2018 hỗ trợ hoạt động 5 triệu 

đồng (có danh sách kèm theo). Nguồn kinh phí cấp về Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch các huyện, thành phố, thị xã (Trung tâm 

VH,TT,TT&DL) và đây là nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị. 

2. Về nội dung chi.  

- Hỗ trợ xây dựng kịch bản, đạo diễn, dàn dựng, biên tập chương trình, 

tiết mục. 

- Hỗ trợ nhuận bút đối với các tác phẩm mới (nếu có sáng tác lời mới). 

- Hỗ trợ công tác sưu tầm các làn điệu dân ca cổ. 

- Bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn cho các nghệ nhân và thành viên câu 

lạc bộ. 

- May mới hoặc thuê trang phục, đạo cụ biểu diễn. 

- Tổ chức họp triển khai các công việc; kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, 

giám sát tại các câu lạc bộ (nội dung chi này không vượt quá 10% kinh phí hỗ 

trợ cho một câu lạc bộ). 

3. Về công tác hướng dẫn chuyên môn và quản lý nguồn kinh phí. 

- Công tác hướng dẫn về chuyên môn: Trung tâm VH,TT,TT & DL có 

trách nhiệm phối hợp với UBND các xã hướng dẫn về mặt chuyên môn cho 
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các câu lạc bộ, cụ thể: Ra quyết định thành lập các câu lạc bộ; xây dựng kế 

hoạch hoạt động của câu lạc bộ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách 

nhiệm báo cáo hoạt động của các câu lạc bộ mà Trung tâm quản lý. 

- Về quản lý và thanh quyết toán nguồn kinh phí: Căn cứ hoạt động của 

các câu lạc bộ và nội dung chi theo hướng dẫn trên, Trung tâm VH,TT,TT & 

DL hướng dẫn các câu lạc bộ xây dựng dự toán kinh phí, quản lý và thanh 

quyết toán nguồn kinh phí được hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu 

quả; được hạch toán, theo dõi và quyết toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của 

Trung tâm theo quy định hiện hành về Chế độ kế toán.  

- Công tác hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả hoạt động: Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm 

VH,TT,TT và DL kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kinh phí “Bảo 

tồn và phát huy giá trị dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh”; tuyệt đối không chuyển 

đổi nội dung, sử dụng nguồn kinh phí sai mục đích, không đúng đối tượng làm 

ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Ví, 

Giặm Nghệ Tĩnh”. Ngoài kinh phí ngân sách tỉnh cấp, đề nghị UBND các 

huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí, huy động các nguồn xã hội hóa để 

thực hiện “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh”. Cuối năm 

UBND các huyện tổng hợp báo cáo kết quả huy động và sử dụng nguồn kinh 

phí thực hiện “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” gửi về 

Sở VH,TT&DL trước ngày 31/12/2018. 

 Để tăng cường công tác quản lý, Sở VH,TT&DL sẽ đi kiểm tra cụ thể 

tại các đơn vị, địa phương về tình hình hoạt động của các câu lạc bộ, quản lý 

nguồn kinh phí thực hiện làm cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND 

các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm VH,TT&DL, các tổ chức cá nhân có 

liên quan phản ánh về Sở VH,TT&DL để phối hợp giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như  trên; 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh- PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính (để phối hợp); 

- Phòng VH,TT,TT&DL; 

- UBND các xã (Do UBND huyện sao gửi); 

- Giám đốc, các P.Giám đốc; 

- Phòng NVVH, NSVH; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

    KT. GIÁM ĐỐC 

                       PHÓ GIÁM ĐỐC 

                      

                              Đã ký 

                     

  

      Nguyễn Cảnh Thụy 
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