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I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Hồng Phong là xã nằm ở phía Tây Nam huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. 
Môn nghệ thuật múa rối nước đã có từ rất lâu chưa khẳng định được thời điểm nào 
hình thành chính xác của môn múa rối nước. Căn cứ qua niên đại xây dựng đình 
làng tại di tích Lịch sử Văn hóa Đình Đông thôn Bồ Dương, tại đây cùng những 
hình ảnh chạm khắc các tích trò như: chú tễu, múa cô tiên, chú tễu vuốt râu rồng, 
đô vật, sóc leo cây... Từ đó có thể khẳng định được múa rối nước được ra đời từ 
trước thế kỷ 17. Bên cạnh đình làng có một chiếc ao nhỏ, là nơi để biểu diễn múa 
rối nước.

 Trải qua năm tháng bị gián đoạn do chiến tranh và do điều kiện kinh tế khó 
khăn, đến năm 1989, phường rối nước Hồng Phong được khôi phục: Sau nhiều 
năm thăng trầm của lịch sử, phường mùa rối nước thành lập rồi lại giải tán do 
chiến tranh. Tuy nhiên gần 30 năm qua, những người con quê hương tìm lại và 
phục dựng lại phường múa rối nước Lúc mới gây dựng lại, cơ sở hạ tầng rất khó 
khăn. Kinh phí thiếu nhưng được sự ủng hộ của Ủy ban xã, các mạnh thường quân, 
từ đó người trong phường rối đục, tạc lại các con rối, tự bỏ ngày công làm nên các 
con rối, đồng thời tái hiện các tích, các trò rối ngày xưa của cha ông.

Từ khi được khôi phục lại đến nay phường rối Hồng Phong đã được tỉnh Hải 
Dương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm đầu tư trang thiết bị, xây dựng 
nhà thủy đình biểu diễn rối nước. Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) xây 
tặng Nhà lưu, niệm trưng bày rối nước. Qua nhiều năm phường múa rối đã từng 
bước phát triển mạnh mẽ và được các tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm.

Năm 1994, tại Liên hoan Múa rối nước toàn quốc diễn ra tại Hà Nội, Phường 
múa rối nước Hồng Phong đã giành Huy chương vàng với tích trò “Tiếng trống Hạ 



Hồng Châu”. Tiếp nối thành công của phường đã mang loại hình văn hóa đặc sắc đến 
với Festival Huế 2004 và tham gia nhiều sự kiện văn hóa khắp cả nước.

Nghệ thuật múa rối nước là loại hình văn hóa đặc sắc của vùng đồng bằng 
sông Hồng, gắn liền với nền văn minh lúa nước của dân tộc Việt Nam. Thôn Bồ 
Dương, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, là nơi nuôi dưỡng 
loại hình nghệ thuật dân gian này.

Thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật 
thể đối với phường nghệ thuật múa rối nước Hồng Phong; Uỷ ban nhân dân xã ban 
hành Kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đối với phường 
nghệ thuật múa rối nước Hồng Phong cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao ý thức, trách nhiệm các cấp, các ngành và cộng đồng trong thực 
hiện các quy định của pháp luật về di sản văn hóa; thực hiện công tác bảo tồn và 
phát huy  di sản văn hóa  phi vật thể đối với phường nghệ thuật múa rối nước Hồng 
Phong, mang giá trị tiêu biểu đối với địa phương, có ý nghĩa chính trị, lịch sử - văn 
hóa trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng văn hoá và con người Hồng Phong 
nghĩa tình, năng động, sáng tạo. 

2. Yêu cầu 

Các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của xã, thôn, phường 
rối cần phối hợp chặt chẽ xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện nhằm 
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của việc Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 
văn hóa phi vật thể đối với phường nghệ thuật múa rối nước Hồng Phong.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ chung 

Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực bảo tồn Di sản, Các Chương trình của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của môn 
nghệ thuật múa rối nước. 

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân 
về vị trí, vai trò của công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương. 



Triển khai đồng bộ các hoạt động gìn giữ, bảo tồn, khai thác và phát huy có 
hiệu quả di sản văn hóa trước những tác động của đời sống xã hội hiện đại; từng 
bước khôi phục các giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản 
văn hóa; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của xã, huyện, tỉnh về di sản văn hóa 
đồng bộ với quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, 
phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản 
văn hóa của rối nước. 

Khai thác hợp lý, có hiệu quả tài nguyên tự nhiên, mở rộng khuôn viên làm 
điểm danh lam thắng cảnh của địa phương nhằm phục vụ phát triển du lịch, đảm bảo 
không làm tổn hại đến cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

Phát triển các loại hình du lịch gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi 
trường như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng…Gắn phát triển kinh tế với công tác 
bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương, góp phần phát triển văn hóa - 
du lịch trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Công tác lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi khuôn viên: 

Lập quy hoạch mở rộng khuôn viên khu vực nhà Thủy đình, bảo quản, tu bổ, 
sửa chữa, nâng cấp nhà thủy đình gắn với di tích lịch sử văn hóa quốc gia đình Bồ 
Dương, phù hợp với quy định pháp luật. 

- Đơn vị chủ trì: Phường rối nước Hồng Phong 

- Đơn vị phối hợp: Công chức Văn hóa-Thông tin-Thể thao. 

Các ban, ngành, đoàn thể xã, thôn UBND xã, Trưởng, phó thôn. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2030. 

2.2. Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích đã xếp hạng: 

Đầu tư, tôn tạo, tu bổ chống xuống cấp nhà thủy đình song song với di tích 
lịch sử văn hóa đình Bồ Dương. 

2.3. Nâng cấp hệ thống nhà trưng bày: 

- Xây dựng và triển khai Dự án “bảo tồn và phát huy giá trị nhà trưng bày 
làm điểm thành điểm du lịch”: Trong đó bao gồm việc quy hoạch và mở rộng 



không gian nhà trưng bày và chỉnh trang nội dung trưng bày, nâng cấp trang thiết 
bị và hệ thống nhà trưng bày kết hợp với khuôn viên di tích lịch sử văn hóa đình 
Bồ Dương đáp ứng yêu cầu phục vụ du khách và Nhân dân. 

2.4. Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch bảo 
vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu có giá trị tiêu biểu: 

- Nội dung: 

+ Nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học di sản để truyền bá, vinh danh. 

+ Nghiên cứu, kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống có 
nguy cơ mai một, thất truyền để ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể 
của xã, huyện, tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di 
sản quốc gia và có kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị. 

+ Tổ chức các lớp truyền dạy thực hành di sản văn hóa phi vật thể trong 
cộng đồng; hỗ trợ các nghệ nhân trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh 
hoạt văn hóa truyền thống. 

+ Bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề truyền thống tiêu biểu để kết hợp 
với phát triển kinh tế du lịch. Cùng với Bảo tồn lễ hội truyền thống đình Bồ 
Dương, nhằm khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. 

2.5. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin số hóa di sản văn hóa: 

- Thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
công nghệ trong công tác chuyên môn và quản lý ở lĩnh vực nhà trưng bày, di tích 
di tích lịch sử Văn hóa đình Bồ Dương, (trưng bày, thuyết minh, bảo quản, tu bổ, 
phục chế, thực hành, trao truyền …) 

- Tư liệu hóa, số hóa phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa; 
phát triển các ứng dụng, công nghệ số nhằm hỗ trợ nâng cao trải nghiệm của khách 
tham quan tại nhà trưng bày và di tích là điểm tham quan, điểm du lịch của địa phương. 

- Xây dựng nền tảng kỹ thuật số, dữ liệu số về di sản văn hóa. 

2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực di sản văn hóa: 

Triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng (ngắn hạn và dài hạn), tập huấn nhằm 
nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng chuyển đổi số cho 
nguồn nhân lực trong lĩnh vực di sản văn hóa. 



2.7. Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa: 

- Nội dung: 

+ Triển khai các hoạt động gắn với việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di 
sản văn hóa tại nhà trưng bày và di tích nhằm thực hiện tốt việc phối hợp thực hiện 
công tác giáo dục truyền thống lịch sử địa phương. 

+ Trưng bày, giới thiệu tại nhà trưng bày và di tích lịch sử Văn hóa đình Bồ 
Dương, phục vụ tốt nhu cầu khách tham quan; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 
truyền trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài huyện. 

+ Đăng tải các sản phẩm, hình ảnh di sản, di tích trên trang thông tin điện tử 
của địa phương.

+ Tích cực tham gia các liên hoan, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, các 
cuộc thi sáng tác, triển lãm về di sản văn hóa. 

+ Xây dựng các ấn phẩm khoa học chuyên môn, quà lưu niệm nhằm tuyên 
truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa đến với công chúng. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ; nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp 
khác theo quy định; đồng thời, lồng ghép vào các chương trình, đề án, kế hoạch có liên 
quan. Việc lập dự toán, phân bổ dự toán, chi và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy 
định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phường rối nước Hồng Phong:

- Chủ trì, phối hợp với công chức Văn hóa, các ban, ngành, đoàn thể, trưởng 
phó thôn tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này. 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tình hình triển khai kế hoạch của xã, huyện, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung 
nội dung của kế hoạch (khi cần thiết). 

- Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ 
trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trưởng phó thôn liên quan đến nội dung 
của Kế hoạch, tổng hợp dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để 
triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. 



2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 
xã hội xã: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc, phát triển văn hóa con người Việt Nam nói chung và Hồng Phong nói 
riêng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia gìn giữ, bảo 
tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật 
thể tại địa phương gắn với phát triển kinh tế cộng đồng của địa phương. 

3. Công chức Giao thông thủy lợi: 

- Xây dựng dự án đầu tư để thực hiện Kế hoạch này từ nguồn vốn đầu tư 
công trên cơ sở đề xuất với Phòng Văn hóa thông tin huyện, hàng năm theo Kế 
hoạch đầu tư trung hạn trong từng giai đoạn được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

4. Công chức Kế toán-Tài chính: 

Hàng năm, tùy khả năng cân đối ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân xã 
bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, việc sử dụng và thanh, quyết toán 
kinh phí đúng quy định hiện hành. 

5. Công chức địa chính môi trường:

 Phối hợp với phường, thôn để xác định phạm vi, ranh giới bảo vệ di sản, di 
tích lịch sử Văn hóa đinhg Bồ Dương, di tích thuộc danh mục kiểm kê. 

6. Công chức Văn hóa-Thông tin-Thể thao: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về 
Chương trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và di tích lịch sử Văn hóa 
đinhg Bồ Dương văn hóa trong huyện.

- tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa, nghệ thuật nói 
chung và các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

-  Đăng tải các sản phẩm, hình ảnh di sản, di tích trên trang thông tin điện tử 
của địa phương.

- Chủ trì, hướng dẫn các các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng 
dụng và phát triển công nghệ số và chuyển đổi số về di sản văn hóa; hướng dẫn và 



kiểm tra việc tích hợp nền tảng cơ sở dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa của xã 
vào khung kiến trúc Chính phủ điện tử. 

7. Công chức Văn phòng-Đảng ủy-Nội vụ: 

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các 
điển hình tiên tiến trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên 
địa xã; đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có những 
đóng góp tích cực trong việc lưu giữ, tuyên truyền, truyền dạy di sản văn hóa; tôn 
vinh các nghệ nhân có công truyền dạy nghệ thuật truyền thống dân tộc và có đóng 
góp cho cộng đồng; phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn 
nhằm đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác di sản văn hóa. 

8. Công chức Văn phòng HĐND-UBND:

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương và các tổ chức hoạt động 
khoa học và công nghệ trên địa bàn xã tham mưu Ủy ban nhân dân xã đặt hàng các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến việc tích hợp nền tảng cơ sở dự liệu 
số quốc gia về di sản văn hóa của xã vào hệ tri thức Việt số hóa. 

- Giới thiệu các công nghệ mới trong việc ban hành và bảo vệ bản quyền của 
bản số hóa các di sản văn hóa và cơ sở dữ liệu số về di sản văn hóa của xã. 

9. Hiệu trưởng trường MN,TH,THCS:

- Khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh khai thác tư liệu số hóa về di sản 
văn hóa trong xã để phục vụ nghiên cứu và học tập. 

- Giới thiệu đến cán bộ, giáo viên, học sinh các tư liệu số hóa về di sản văn 
hóa của xã thông qua các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và tài liệu giáo dục 
địa phương. 

10. Đài Phát thanh xã: 

- Xây dựng các chương trình đẩy mạnh giới thiệu về hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật phù hợp qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức ghi hình, thu 
âm các hoạt động, chương trình văn hóa, nghệ thuật và dành thời lượng nhất định 
để phát trên đài truyền thanh xã và các phương tiện thông tin đại chúng. 

11. Trưởng, phó thôn, trưởng ban CTMTTQ thôn, các chi hội đoàn thể:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này phù hợp với 
điều kiện của thôn; bố trí kinh phí từ xã hội hóa và các nguồn lực khác để triển 



khai đạt hiệu quả; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm 
vụ được giao tại kế hoạch này. 

- Định kỳ, tổng hợp công tác triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo về 
UBND xã hoặc báo cáo qua công chức Văn hóa-Thông tin-Thể thao xã chủ động 
phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 
theo Kế hoạch trước ngày 20/11 hàng năm.

Trên đây là kế hoạch bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể đối với Phường 
nghệ thuật múa rối nước Hồng Phong; đề nghị các Ban ngành, đoàn thể, các tổ 
chức chính trị-xã hội, phường rối nước, trưởng, phó thôn, các đơn vị có liên quan 
tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả theo Kế hoạch này./.

  

Nơi nhận: 
- Phòng Văn hóa, Thông tin huyện; 
- BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND xã; 
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VN xã; 
- Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức CT-XH xã; 
- Đài truyền thanh xã; 
- Phường rối nước; 
- Trưởng, phó thôn Bồ Dương;
- Lưu: VT,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Anh Tuấn
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