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KẾ HOẠCH 

Nghiên cứu, sản xuất phim hoạt hình “Danh nhân Ninh Bình” 

 

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/6/2017 của Tỉnh ủy Ninh Bình, 

về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; nhằm góp 

phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 

XXI, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nghiên cứu, sản xuất phim hoạt hình “Danh 

nhân Ninh Bình” giai đoạn 2021-2023 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hiện thực hóa Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/6/2017 của Tỉnh ủy Ninh 

Bình, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; ứng dụng 

hiệu quả thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 trong tuyên truyền, quảng bá các giá trị 

lịch sử, văn hoá, con người Ninh Bình trong lịch sử, làm lan toả các giá trị nhân 

văn tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô đến thế hệ trẻ. 

- Đưa ra một cách tiếp cận mới trong việc truyền tải các nội dung lịch sử; bổ 

sung thêm phương tiện nhằm đa dạng hoá các phương pháp giáo dục lịch sử địa 

phương, giúp giáo viên và học sinh truyền tải và tiếp cận dễ dàng các dữ liệu lịch 

sử, nhận thức sâu sắc truyền thống lịch sử, văn hoá, con người Ninh Bình.  

- Mở rộng không gian, thời gian tiếp cận lịch sử, không chỉ trong trường học 

mà thông qua các kênh truyền thông khác như phim ảnh, truyền hình. 

- Tuyên truyền, quảng bá những kiến thức, kỹ năng, thái độ ứng xử của 

những nhân vật lịch sử tiêu biểu phản ánh tâm hồn, cốt cách của con người Ninh 

Bình nói riêng, của các thế hệ người Việt nói chung, từng bước hình thành các 

chuẩn mực văn hóa đạo đức, ứng xử cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn 

hóa, con người Ninh Bình. 

2. Yêu cầu 

- Lựa chọn những nhân vật, sự kiện lịch sử, những giai thoại, truyền thuyết, 

truyện kể có giá trị lịch sử, thẩm mỹ và tính giáo dục cao để xây dựng các tập phim 

hoạt hình.  
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- Phim có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, có sức lôi cuốn, hấp 

dẫn người xem nhiều lứa tuổi, đặc biệt là tuổi thiếu niên, nhi đồng, có thể phổ biến 

rộng rãi trong các trường phổ thông và các rạp chiếu phim, các kênh truyền hình 

trong tỉnh, trong nước.  

- Việc sản xuất, phát hành phim phải thực hiện đúng các quy định hiện hành. 

II. NỘI DUNG 

1. Nghiên cứu về Danh nhân Ninh Bình 

- Tổ chức điền dã, thực hiện nghiên cứu liên ngành, sưu tầm các tư liệu, thư 

tịch cổ và truyện kể dân gian về thân thế, sự nghiệp, đóng góp của các danh nhân 

đối với quê hương đất nước, đặc biệt là với vùng đất Ninh Bình, từ đó hiểu thêm 

về phẩm chất, tài năng, tâm huyết của các thế hệ người Ninh Bình trong suốt hành 

trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. 

- Sưu tầm, nghiên cứu các sự kiện lịch sử gắn với danh nhân, gắn với vùng 

đất; giải mã dấu ấn văn hóa của các cá nhân tiêu biểu gắn với sự vật, hiện tượng, 

địa danh trên địa bàn toàn tỉnh, làm phong phú thêm giá trị lịch sử, văn hóa của 

vùng đất. 

- Nghiên cứu, đánh giá ý nghĩa, giá trị lịch sử của các sự kiện, nhân vật 

trong từng giai đoạn lịch sử nhất định và tầm ảnh hưởng của các danh nhân trong 

đời sống văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh của người dân địa phương, từ đó có định 

hướng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về giá trị lịch sử 

văn hóa quê hương đất nước, bồi dưỡng lòng tự hào, tự tôn dân tộc và ý thức tự 

nguyện tự giác giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương, thi đua góp sức xây 

dựng quê hương giàu đẹp văn minh. 

- Xây dựng hình tượng các nhân vật lịch sử có công với nhân dân, với quê 

hương đất nước làm tấm gương, bài học cho thế hệ hiện tại và tương lai. 

- Đánh giá thực trạng việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ ngày 

nay, đề xuất giải pháp nhằm đổi mới phương pháp giáo dục lịch sử trong nhà 

trường và cộng đồng thời gian tới. 

- Lựa chọn khoảng 30 nhân vật tiêu biểu để xây dựng phim hoạt hình. 

2. Lựa chọn nhân vật làm phim 

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tổ chức hội thảo khoa học lựa chọn 30 danh 

nhân tiêu biểu để xây dựng phim. 

- Tổ chức biên soạn kịch bản.  

- Tổ chức hội nghị hội đồng thẩm định kịch bản; hoàn thiện kịch bản trước 

khi sản xuất phim. 
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3. Xây dựng phim hoạt hình nhiều tập “Danh nhân Ninh Bình” 

- Xây dựng bộ phim hoạt hình gồm nhiều tập, có nội dung kể về thân thế, sự 

nghiệp, tầm ảnh hưởng của các nhân vật lịch sử tiêu biểu trong quá trình hình 

thành và phát triển Ninh Bình đến thế kỷ XX (dự kiến mỗi nhân vật xây dựng một 

tập phim). 

- Nội dung phim ngắn gọn, súc tích (từ 5 đến 6 phút/tập), khái quát được dấu 

ấn của danh nhân, truyền tải được các thông điệp giá trị đến mọi đối tượng, đặc 

biệt là học sinh các trường phổ thông. 

- Hình thức và phương pháp thể hiện sinh động, phong phú, hiện đại, có sức 

hấp dẫn cao đối với người xem.  

4. Phát hành phim 

- Tổ chức sản xuất và công chiếu đến đông đảo công chúng trong tỉnh, trong 

nước, đặc biệt là các em học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  

- Phát hành phim thông qua nhiều hình thức như: phát hành trên các kênh 

truyền hình, các kênh thông tin trên mạng internet, các rạp chiếu phim, các chương 

trình chiếu phim lưu động của Trung tâm văn hóa tỉnh, in băng, đĩa... 

III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 

1. Thời gian 

Trong 3 năm từ 2021-2023 

2. Tiến độ triển khai nhiệm vụ 

Năm 2021 

- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị phối hợp triển khai nhiệm vụ;  

- Thực hiện nghiên cứu, lựa chọn các nhân vật lịch sử tiêu biểu trên địa bàn 

tỉnh từ thời Hùng Vương đến cuối thế kỷ XX; thu thập tài liệu lịch sử liên quan 

đến các nhân vật được lựa chọn; tổ chức hội thảo lựa chọn 30 nhân vật tiêu biểu để 

làm phim.  

- Biên tập, viết kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh cho 05 tập phim về 

05 nhân vật, trình Hội đồng thẩm định, phê duyệt.  

- Sản xuất 05 tập phim về 05 nhân vật.  

Năm 2022 

- Biên tập, viết kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh cho 15 tập phim về 

15 nhân vật, trình hội đồng nghệ thuật phê duyệt. 

- Sản xuất 15 tập phim về 15 nhân vật tiếp theo. 
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Năm 2023 

- Biên tập, viết kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh cho 10 tập phim về 

10 nhân vật, trình hội đồng thẩm định, phê duyệt. 

- Sản xuất 10 tập phim về các nhân vật còn lại trong danh sách lựa chọn.  

- Trình Hội đồng thẩm định, nghiệm thu toàn bộ sản phẩm phim. 

- Bàn giao phim, đưa vào sử dụng. 

- Tổ chức phát hành phim. 

IV. KINH PHÍ 

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước 

hiện hành; lồng ghép với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan; các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.  

- Căn cứ nội dung triển khai cụ thể từng năm, Sở Văn hoá và Thể thao xây 

dựng dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa và Thể thao  

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ:  

- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. 

- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị hợp tác, tổ chức biên soạn kịch bản, sản 

xuất phim. 

- Thực hiện nghiên cứu, lựa chọn các danh nhân tiêu biểu của tỉnh, thu thập 

các dữ liệu lịch sử liên quan đến các nhân vật được chọn; tổ chức các hội nghị, hội 

thảo để thống nhất phương án lựa chọn nhân vật, sự kiện phù hợp phục vụ sản xuất, 

phát hành phim. 

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản, thẩm định 

phim; chủ trì tổ chức các cuộc họp Hội đồng. 

- Tuyên truyền, quảng bá, phát hành phim đến đông đảo nhân dân. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển giao phim cho các cơ sở giáo 

dục phổ thông để khai thác, sử dụng trong giảng dạy lịch sử địa phương. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tiếp nhận phim hoạt hình “Danh nhân Ninh Bình”, chủ động phối hợp với 

Sở Văn hóa và Thể thao khai thác, sử dụng trong dạy học lịch sử địa phương tại 

các cơ sở giáo dục phổ thông.  
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3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên 

truyền, quảng bá về bộ phim “Danh nhân Ninh Bình”. 

4. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực 

hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành. 

5. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình  

Phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá 

phim đến đông đảo nhân dân trong tỉnh.  

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong quá trình lựa chọn nhân vật, tổ 

chức hội thảo, tham gia hội đồng thẩm định kịch bản, thẩm định phim, tổ chức 

tuyên truyền giới thiệu phim đến đông đảo nhân dân và cán bộ đảng viên trên địa 

bàn toàn tỉnh.   

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cung 

cấp dữ liệu cần thiết trong quá trình thu thập thông tin, lựa chọn nhân vật và sự 

kiện xây dựng kịch bản, sản xuất phim; phối hợp trong công tác tuyên truyền, 

quảng bá phim. 

7. UBND các huyện, thành phố 

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện nghiên cứu, thu thập dữ 

liệu lịch sử - văn hóa liên quan đến các danh nhân để xây dựng phim. 

- Phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao tuyên truyền, quảng bá phim đến 

đông đảo nhân dân./. 

 

 

 

Nơi nhận:                                                   
- Thường trực Tỉnh uỷ;  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP6,5.   
      TN_VP6_07.KH                                                   

                     

                                                                                  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 
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