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V/v bổ sung thành tích trong hồ sơ đề nghị
khen thưởng cấp Nhà nước.

Bình Thuận, ngày 05 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Theo tinh thần Công văn số 181/BTĐKT-NVII ngày 23/3/2021 của Ban
Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị
khen thưởng cấp Nhà nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình bổ sung
một số nội dung về thành tích của Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh để làm rõ
thêm nội dung Thông báo số 2868/TB-BTĐKT và Thông báo số 2869/TBBTĐKT ngày 29/9/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về kết quả
thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, cụ thể như sau:
1. Về tổ chức nghiên cứu bảo tồn nghệ thuật dân gian
- Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh đã thực hiện Đề án “Nâng cao chất
lượng sản phẩm dịch vụ du lịch thông qua việc xây dựng chương trình nghệ
thuật, các giai điệu múa dân gian dân tộc phục vụ khách du lịch đến Bình
Thuận” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số
4027/QĐBVHTTDL ngày 02/11/2009; Đề án được Cục Nghệ thuật biểu diễn
nghiệm thu chính thức vào ngày 27/8/2010.
- Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh được UBND tỉnh giao thực hiện Đề tài
nghiên cứu khoa học: “Bảo tồn và phát triển nghệ thuật dân gian (dân ca, dân
vũ, diễn xướng dân gian) cho 04 dân tộc tiêu biểu tỉnh Bình Thuận thông qua
hình thức biểu diễn nghệ thuật”. Các thành viên thực hiện đề tài là viên chức của
Nhà hát. Đề tài được đã hoàn thành trong năm 2019 và được Hội đồng Khoa học
của tỉnh nghiệm thu với kết quả xuất sắc. Kết quả nghiên cứu của Đề tài đã và sẽ
tiếp tục được ứng dụng trong việc phục dựng và phát triển vốn nghệ thuật dân
gian của các tộc người Chăm, Raglai, Cờho, Chơ ro trong các chương trình nghệ
thuật của Nhà hát và nhân rộng kết quả nghiên cứu cho Trung tâm Văn hóa các
huyện, thị xã, thành phố để xây dựng chương trình biểu diễn phục vụ nhu cầu
hưởng thụ nghệ thuật của Nhân dân; đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo,
giảng dạy cho các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh.
2. Công tác hướng dẫn phong trào nghệ thuật quần chúng hoặc đào
tạo đội ngũ sáng tác, nghệ sĩ, diễn viên
- Trong 10 năm qua, Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh thường xuyên cử
nghệ sĩ, diễn viên hướng dẫn, giúp các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị
xã, thành phố phát triển phong trào nghệ thuật quần chúng, xây dựng các
chương trình, tiết mục tham gia Hội diễn, liên hoan, cuộc thi nghệ thuật không
chuyên cấp tỉnh, khu vực đạt nhiều giải thường, huy chương các loại.
- Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh đã khảo sát các địa phương trong tỉnh
về cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng công trình và bàn giao “Sân khấu biểu diễn
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ngoài trời” tại Xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận với tổng số tiền
là 80 triệu đồng (năm 2017).
- Nhà hát chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị,
tạo điều kiện về thời gian cho viên chức, người lao động tham gia bồi dưỡng về
chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt, đáp ứng
yêu cầu công tác trong giai đoạn cách mạng mới, cụ thể trong 10 năm qua:
+ Về bồi dưỡng lý luận chính trị: 01 Cử nhân và 02 Cao cấp Lý luận
Chính trị; 10 Trung cấp chính trị - hành chính.
+ Về chuyên môn (từ nguồn kinh phí tiết kiệm của đơn vị) đã phối hợp
với Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo 18 Đại học (trong đó chuyên
ngành Sư phạm âm nhạc, Lý sáng chỉ); 06 Trung cấp nhạc cụ. Phối hợp với
Trường Trung cấp múa Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo 09 lớp Trung cấp múa
hệ chính quy và vừa học vừa làm với 60 diễn viên múa học và tốt nghiệp.
3. Những thành tích nổi trội so với 10 năm trước
- Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh luôn chủ động trong công tác tổ chức
biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, biểu diễn doanh thu, là đơn vị nghệ thuật
tiêu biểu trong cả nước tổ chức biểu diễn từ 15 đến 20 xuất diễn/đêm (trong đợt
cao điểm). Bình Quân biểu diễn doanh thu đạt 2,5 tỷ đồng/năm, nhờ đó thu nhập
của viên chức, người lao động không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân
đầu người đến năm 2019 là 10.000.000 đồngtriệu/người/tháng (trong điều kiện
bình thường, khi chưa có dịch Covid-19).
- Hàng năm Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh đều thực hiện tổ chức 02 –
03 đợt biểu diễn giao lưu nghệ thuật theo với các địa phương, đơn vị bạn, như:
Đoàn Văn công Quân khu 7, Đoàn nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Tiền Giang, An
Giang, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Đắc Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng,
tỉnh kết nghĩa Tuyên Quang,... nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân trong tỉnh được
thưởng thức đa dạng sắc thái nghệ thuật vùng, miền (phương thức biểu diễn này,
hiện nay đang được các đơn vị nghệ thuật các tỉnh áp dụng trong mô hình hoạt
động).
- Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh đã phối hợp với Công ty Seagull xây
dựng vỡ diễn “Huyền thoại làng chài” và tổ chức biểu diễn vào tối Thứ 4, Thứ 6
và Thứ 7 hàng tuần tại sân khấu Làng chài xưa (360 Nguyễn Thông, Phú Hài,
Phan Thiết) phục vụ du khách, bình quân mỗi đếm diễn thu hút khoảng 1.000 du
khách đón xem. Đây là sản phẩm văn hóa đặc sắc, phục vụ thường xuyên cho du
khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại tỉnh Bình Thuận, góp phần thúc đẩy du
lịch tỉnh nhà phát triển (thực hiện từ năm 2017 đến nay).
- Giải quyết tốt đầu ra đối với số diễn viên lớn tuổi nhằm từng bước thanh
xuân hóa đội ngũ diễn viên bằng hình thức hỗ trợ kinh phí đào tạo để diễn viên
có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề mới. Trước khi đào tạo, Nhà
hát liên hệ với các cơ quan để xác định nhu cầu cần đào tạo; đồng thời quy
hoạch số diễn viên này theo 02 đối tượng: Đối tượng 1 là những diễn viên có
thời gian công tác hơn 10 năm (khoảng 25 tuổi) không tham gia công tác quản
lý, sáng tạo nghệ thuật, đối tượng này sau khi được đào tạo chuyên ngành sẽ
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được chuyển công tác. Đối tượng 2 là những diễn viên có thời gian công tác hơn
20 năm (trên 30 tuổi) có triển vọng trong công tác quản lý, sáng tạo nghệ thuật,
đối tượng này sau khi được đào tạo được giữ lại đơn vị làm công tác quản lý về
nghệ thuật. Trong 10 năm qua đã giải quyết cho 15 diễn viên lớn tuổi được
chuyển công tác.
- Về đầu tư cơ sở vật chất: Là đơn vị hoạt động sự nghiệp được UBND
tỉnh giao tự chủ một phần kinh phí, với kinh phí tiết kiệm từ nguồn thu biểu
diễn, trong 10 năm qua, đơn vị đã xây dựng nhà tập luyện múa diện tích 260m 2
với kinh phí xây dựng 1,8 tỷ đồng và nhà ở tập thể cho diễn viên gồm 16 phòng
với kinh phí xây dựng 3,2 tỷ đồng, qua đó đáp ứng đảm bảo công tác tập luyện
và bố trí, sắp xếp cho diễn viên có điều kiện khó khăn về nhà ở.
- Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh được UBND tỉnh trang bị 01 xe ô tô 47
chỗ ngồi, 01 xe ô tô 29 chỗ ngồi, 01 xe sân khấu chuyên dùng (88m2 ), 06 dàn
âm thanh - ánh sáng hiện đại để phục vụ công tác biểu diễn; các phòng làm việc
và hội trường, phòng tập luyện của diễn viên Ca, Múa, Nhạc được trang bị các
thiết bị đầy đủ theo tiêu chuẩn, đảm bảo tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ công tác được
giao.
- Hàng năm đều có các sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề án và mô hình
hoạt động tiêu biểu, kết quả được Hội đồng xét sáng kiến, giải pháp Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch và Hội đồng Khoa học cấp tỉnh Bình Thuận công nhận vì đã
đem lại hiệu quả cho hoạt động của đơn vị, của ngành Văn hóa, Thể thao và Du
lịch và nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh; góp phần vào thành tích của đơn vị,
được UBND tỉnh Bình Thuận công nhận liên tục 10 năm đạt danh hiệu “Tập thể
Lao động xuất sắc”; 03 lần tặng Cờ thi đua; 09 lần liên tục được Cục Nghệ thuật
biểu diễn tặng Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn";
02 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua và Bằng khen; có 01 cá nhân
được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng II; 02 cá nhân
được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều cá nhân được Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khăn về thành tích công
tác năm.
- Trong 10 năm qua, các nghệ sỹ của Nhà hát đã được Chủ tịch nước
phong tặng danh hiệu cao quý, gồm: 03 Nghệ sỹ Nhân dân; 03 Nghệ sỹ Ưu tú
(đây là một trong những đơn vị nghệ thuật cấp tỉnh được Nhà nước phong tặng
danh hiệu NSND, NSƯT nhiều nhất).
- Ngày 10 tháng 10 năm 2021 là kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà hát Ca
múa nhạc Biển Xanh. Việc được đón nhận danh hiệu cao quý Huân chương Độc
lập hạng III vào dịp kỷ niệm 45 năm thành lập là niềm vinh dự lớn lao, ghi nhận
những đóng góp quan trọng của tập thể Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh qua các
thế hệ đối với hoạt động biển diễn nghệ thuật của tỉnh Bình Thuận.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo giải trình, bổ sung những nội
dung theo ý kiến thẩm định của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đối với
hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng III của Nhà hát Ca múa
nhạc Biển Xanh. Đề nghị Ban Thi đua - Khen tỉnh tham mưu UBND tỉnh tiếp
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tục kiến nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét, thẩm định lại hồ
sơ của Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh./.
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