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THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San về triển khai các nhiệm vụ trọng 
tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hát Xoan Phú Thọ; ñưa Hát Xoan Phú 

Thọ trở thành Di sản văn hóa phi vật thể ñại diện của nhân loại 

 

Ngày 06/10/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San chủ trì họp nghe Sở Văn 
hóa Thể thao và Du lịch báo cáo Kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn, 
phát huy giá trị di sản văn hóa Hát Xoan Phú Thọ năm 2014 theo Văn bản số 
2724/UBND-VX5 ngày 03/7/3014 của UBND tỉnh; Kết quả, tiến ñộ triển khai xây 
dựng Báo cáo và hồ sơ chuyển Hát Xoan Phú Thọ từ danh sách di sản văn hóa phi vật 
thể cần bảo vệ khẩn cấp sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể ñại diện của nhân 
loại vào năm 2016 theo kế hoạch số 2836/KH-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh. 
Cùng dự, làm việc có ñại diện lãnh ñạo các cơ quan: Sở Tài chính, Văn phòng 
UBND tỉnh, UBND thành phố Việt Trì, UBND xã Kim ðức, UBND xã Phượng Lâu 
(thành phố Việt Trì). Sau khi nghe Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo và ý kiến 
thảo luận của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. ðánh giá chung: 

Việc chỉ ñạo và triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 2058/Qð-TTg ngày 
07/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt ðề án bảo tồn, phát huy giá trị 
di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ ñược thực hiện nghiêm túc, toàn 
diện, thể hiện sự quyết tâm cao; ñặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, tích cực của các 
nghệ nhân, sự ñồng thuận ủng hộ của nhân dân, nhất là nhân dân các xã có phường 
Xoan gốc. Trong chỉ ñạo ñã lựa chọn ñược các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, cần 
làm trước và có tính chất quyết ñịnh tới sự bền vững của di sản như: ðào tạo ñội 
ngũ nghệ nhân kế cận, chú ý ñến truyền dạy Hát Xoan cho cộng ñồng, cho nhiều 
ñộ tuổi khác nhau, ñặc biệt là lứa tuổi thanh niên, thiếu niên; từng bước quan tâm 
tới các nghệ nhân, trong ñó có phong tặng nghệ nhân Hát Xoan, bố trí kinh phí hỗ 
trợ ñào tạo, bồi dưỡng; chương trình truyền dạy thiết kế hợp lý; thực hiện ñúng 
chủ trương tập trung thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị tại các xã có phường Xoan 
gốc, sau ñó ñến các nơi có Hát Xoan lan tỏa, nguồn lực ñược tập trung ñầu tư, 
không dàn trải; các nội dung truyền dạy ñảm bảo nguyên gốc, nguyên bản; thực 
hiện kiểm kê di sản, sưu tầm, nghiên cứu xây dựng, biên tập “Tổng tập Hát Xoan”; 
tổ chức tuyên truyền, quảng bá nâng cao nhận thức về di sản. Có thể khẳng ñịnh 
việc tiếp tục triển khai thực hiện ðề án của Chính phủ ñã phê duyệt, Hát Xoan Phú 
Thọ sẽ ñược ñưa ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp và trở thành di sản văn hóa phi 
vật thể ñại diện của nhân loại theo ñúng tiến ñộ ñã ñề ra. 


