ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

Số: 94/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 01 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội

Căn cứ Thông báo số 1952-TB/TU ngày 21/5/2019 của Ban Thường vụ
Thành ủy Hà Nội về kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang;
Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi
vật thể quốc gia năm 2019;
Căn cứ Thông báo số 1033-TB/TU ngày 30/7/2019 của Thường trực Tỉnh
ủy tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 30/7/2019;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày văn hóa Tuyên
Quang tại Hà Nội như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Giới thiệu với nhân dân trong nước, Thủ đô Hà Nội và du khách quốc tế về
hình ảnh miền đất, con người và các giá trị văn hóa các dân tộc, đặc biệt dân tộc
Tày, Dao, Cao Lan của tỉnh Tuyên Quang; góp phần bảo tồn văn hóa truyền
thống, thúc đẩy du lịch của tỉnh ngày càng phát triển, thực hiện có hiệu quả
Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát
triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Thông qua việc tổ chức sự kiện nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá tiềm
năng, thế mạnh và các tua tuyến du lịch của tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là các
hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản
văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.
2. Yêu cầu
Các ngành, đơn vị được giao chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên
quan xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị chu đáo và tổ chức triển khai thực hiện
các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội với nội
dung thiết thực, phù hợp, đặc sắc, hấp dẫn, quảng bá được hình ảnh, con người
Tuyên Quang đến nhân dân Thủ đô và du khách.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 03 ngày 30, 31/8 và 01/9/2019 (trước Lễ hội Thành Tuyên 12 ngày).
2. Địa điểm: Không gian nhà Bát Giác (sau Tượng đài Lý Thái Tổ), quận
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
III. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN

1. Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
2. Cơ quan phối hợp chỉ đạo: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
3. Đơn vị thực hiện, phối hợp thực hiện:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư; Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thành
phố Hà Nội.
IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Khai mạc Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội
- Thời gian: 20 giờ 00', ngày 30/8/2019 (thứ Sáu).
- Địa điểm: Sân khấu không gian nhà Bát Giác (sau Tượng đài Lý Thái
Tổ), quận Hoàn Kiếm,thành phố Hà Nội.
- Chương trình Khai mạc:
+ Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu.
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ hát biểu khai mạc của l nh đạo tỉnh Tuyên Quang.
+ Chương trình nghệ thuật đặc sắc (thời lượng 60 phút): Do Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang chủ trì (Có kịch bản riêng).
+ Tham quan Triển l m ảnh; các gian trưng bày giới thiệu ẩm thực, sản vật
đặc sắc; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch của Tuyên Quang.
- Thành phần khách mời:
+ Đại diện l nh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương gồm: Ban Đối
ngoại Trung ương; Ủy ban Dân tộc.
+ Đại biểu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, gồm: l nh đạo Bộ; l nh đạo
các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ: Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Văn
hoá dân tộc; Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam...
+ Đại biểu thành phố Hà Nội: Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội
đồng nhân dân, l nh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; l nh đạo một số sở, ngành:
Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,
Thương mại, Du lịch; l nh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm.
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+ Đại biểu tỉnh Tuyên Quang: Thường trực Tỉnh ủy, l nh đạo Hội đồng
nhân dân, l nh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; một số sở, ban, ngành liên quan: Kế
hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Nông nghiệp và
hát triển nông thôn; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư; Hội Văn học Nghệ thuật; Ủy
ban nhân dân huyện, thành phố.
+ Các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương: Đài Tiếng nói Việt Nam,
Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn x Việt Nam, Báo Văn
hóa, Báo Dân tộc và hát triển, Tạp chí Văn hóa các dân tộc, Đài hát thanh và
Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới…
+ Phóng viên các cơ quan báo chí địa phương.
2. Các hoạt động tại Ngày hội

2.1. Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, các sản vật đặc sắc của các địa phương
trong tỉnh
- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, các sản vật đặc sắc của địa
phương phục vụ mua sắm cho du khách và nhân dân.
- Thời gian: Từ ngày 30/8 - 01/9/2019.
- Địa điểm: Không gian nhà Bát Giác (Sau Tượng đài Lý Thái Tổ), thành
phố Hà Nội.
- Hình thức: Ban Tổ chức dựng khung gian hàng (kích thước 3m x 6m
hoặc 3m x 4m) th o sơ đồ, bố trí để thực hiện việc trưng bày (mỗi huyện, thành
phố của tỉnh Tuyên Quang tham gia 01 gian trưng bày, giới thiệu; Trung tâm Xúc
tiến Đầu tư tỉnh tham gia 01 gian).
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; Ủy ban nhân dân
huyện, thành phố.
2.2. Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch của Tuyên Quang
- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu hình ảnh, các sản phẩm du lịch của tỉnh
Tuyên Quang.
- Thời gian: Từ ngày 30/8 - 01/9/2019.
- Địa điểm: Không gian nhà Bát Giác (Sau Tượng đài Lý Thái Tổ), thành
phố Hà Nội.
- Hình thức: Trưng bày trong gian trưng bày (kích thước 3m x 9m hoặc 4m
x 6m).
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh phối hợp với Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp.
2.3. Triển lãm ảnh “Tuyên Quang - Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến”
- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu các hình ảnh Tuyên Quang trong thời kỳ
trước cách mạng và trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân háp.
- Thời gian: Từ ngày 30/8 - 01/9/2019.
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- Địa điểm: Không gian nhà Bát Giác (sau Tượng đài Lý Thái Tổ), thành
phố Hà Nội.
- Hình thức: Trưng bày trên giá ảnh.
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2.4. Trình diễn văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Tuyên Quang
- Nội dung:
+ Trình diễn các nghề truyền thống, ẩm thực tiêu biểu: Trình diễn nghề truyền
thống dệt vải (dân tộc à Thẻn); Thêu khăn (dân tộc Dao Tiền, Dao Đỏ); Ẩm thực:
Xôi ngũ sắc, bánh gai, bánh dày (dân tộc Tày); bánh chim gâu (dân tộc Cao Lan).
+ Trích đoạn các nghi lễ truyền thống: Đám cưới, nghi lễ Th n (dân tộc
Tày); nghi lễ cấp sắc, đám cưới (dân tộc Dao Đỏ). Văn nghệ dân gian: Hát Then,
(dân tộc Tày); múa Màng, múa Chuông, hát Páo Dung (dân tộc Dao); múa Khai
lộ, múa Khai đèn, múa Chim gâu (dân tộc Cao Lan); Trình diễn trang phục dân
tộc Tày, các nhóm dân tộc Dao và dân tộc Cao Lan tỉnh Tuyên Quang.
- Địa điểm:
+ Trình diễn các nghề truyền thống, ẩm thực tiêu biểu tại các gian hàng các
huyện, thành phố.
+ Trích đoạn các nghi lễ truyền thống; trình diễn trang phục dân tộc tại Sân
khấu không gian nhà Bát Giác (sau Tượng đài Lý Thái Tổ), quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội.
- Thời gian: Tổ chức các khung giờ 8-10 giờ, 15-17 giờ, 20-21 giờ 30’
ngày 31/8, ngày 01/9.
2.5. Diễn diễu 02 mô hình đèn Trung thu gắn với trình diễn di sản văn hóa
các dân tộc tỉnh Tuyên Quang
- Thời gian: 20 giờ, ngày 31/8/2019.
- Địa điểm: Trước Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.
V. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội được bố trí từ một
phần ngân sách của tỉnh; nguồn kinh phí x hội hóa và hỗ trợ của Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao; các sở, ban, ngành chức năng thành phố
Hà Nội hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang địa điểm diễn ra sự kiện; công tác đảm bảo giao
thông, an ninh trật tự; địa điểm ăn, nghỉ của các đoàn nghệ nhân, diễn viên; các
điều kiện tổ chức sự kiện: Âm thanh, ánh sáng, sân khấu, màn hình LED; lắp đặt
các gian trưng bày triển l m.
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2. Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch Hà Nội
hối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
(cơ quan đầu mối tỉnh Tuyên Quang) để tổ chức thực hiện các nội dung hoạt
động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội.
3. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang
3.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
về nội dung các hoạt động và các điều kiện tổ chức Ngày Văn hóa Tuyên Quang
tại Hà Nội.
- Xây dựng ma két không gian chung, ma két phông chính; trang trí khánh
tiết sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ của
Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội.
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lựa chọn diễn
viên, nghệ nhân; thành lập đoàn tham gia các hoạt động văn hóa tại Ngày Văn
hóa Tuyên Quang tại Hà Nội: Trích đoạn nghi lễ đám cưới, nghi lễ Th n dân tộc
Tày; nghi lễ cấp sắc, đám cưới dân tộc Dao Đỏ; tổ chức các hoạt động văn nghệ
dân gian: Hát Then dân tộc Tày; múa Màng, múa Chuông, hát áo Dung dân tộc
Dao; múa Khai lộ, múa Khai đèn, múa Chim gâu dân tộc Cao Lan; Trình diễn
trang phục dân tộc Tày, các nhóm dân tộc Dao và dân tộc Cao Lan tỉnh Tuyên
Quang; Tổ chức Triển l m ảnh “Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô
Kháng chiến”.
- Thiết kế giấy mời khai mạc Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội
(hoàn thành trước ngày 10/8/2019).
- Tham mưu bài phát biểu khai mạc Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà
Nội của l nh đạo tỉnh (hoàn thành trước ngày 20/8/2019).
- Lập dự toán; tổng hợp kinh phí của các đơn vị tham gia Ngày Văn hóa
Tuyên Quang tại Hà Nội, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt.
- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí; công tác tuyên truyền, quảng bá Ngày Văn
hóa Tuyên Quang tại Hà Nội.
- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện th o quy định.
3.2. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan,
đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du
lịch của Tuyên Quang. Cung cấp, tư vấn thông tin dịch vụ tour, tuyến du lịch tỉnh
Tuyên Quang phục vụ du khách trong nước và quốc tế.
- Thiết kế, lắp đặt gian hàng để các huyện, thành phố trưng bày, giới thiệu
ẩm thực, các sản vật đặc sắc của các địa phương trong tỉnh; 01 gian của tỉnh trưng
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bày, giới thiệu sản phẩm du lịch của Tuyên Quang tại không gian nhà Bát Giác
(sau Tượng đài Lý Thái Tổ), quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
3.3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách đại
biểu mời; gửi giấy mời; lên ma két vị trí chỗ ngồi; chuẩn bị biển tên, chức danh
của đại biểu; đón tiếp đại biểu tham dự Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội.
3.4. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
quảng bá, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu các hoạt
động trong khuôn khổ Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội.
3.5. Sở Tài chính
Thẩm định, cấp kinh phí kịp thời tổ chức Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại
Hà Nội đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
3.6. Công an tỉnh
Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang làm việc
với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Vĩnh húc tạo điều kiện để thành
phố Tuyên Quang vận chuyển 02 mô hình đèn Trung Thu giới thiệu tại Ngày Văn
hóa Tuyên Quang tại Hà Nội.
3.7. Báo Tuyên Quang
Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá; kịp thời
đưa tin về các hoạt động của Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội.
3.8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Tăng cường đưa tin, hình ảnh quảng bá, các hoạt động chuẩn bị tổ chức
Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội trên Kênh TTV của Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh.
3.9. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất
Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh x hội hóa các hoạt động trong khuôn khổ Ngày
Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội.
3.10. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh
hối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác x trong tỉnh tham gia cung ứng,
giới thiệu bán quà lưu niệm, sản vật đặc sắc của địa phương.
3.11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
* Nhiệm vụ chung:
- Chủ trì, chuẩn bị các điều kiện tham gia 01 gian hàng trưng bày, giới
thiệu, bán quà lưu niệm, các sản vật đặc sắc của địa phương tại Ngày hội; chuẩn
bị nguyên vật liệu, điều kiện cần thiết để hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm
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ẩm thực đặc trưng địa phương; phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh trưng
bày, giới thiệu sản phẩm du lịch của tỉnh Tuyên Quang.
- hối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn
hóa tại Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội: Trích đoạn nghi lễ đám cưới,
nghi lễ Th n dân tộc Tày; nghi lễ cấp sắc, đám cưới dân tộc Dao Đỏ; tổ chức các
hoạt động văn nghệ dân gian: Hát Th n dân tộc Tày; múa Màng, múa Chuông,
hát Páo Dung dân tộc Dao; múa Khai lộ, múa Khai đèn, múa Chim gâu dân tộc
Cao Lan; Trình diễn trang phục dân tộc Tày, các nhóm dân tộc Dao và dân tộc
Cao Lan tỉnh Tuyên Quang.
* Nhiệm vụ cụ thể:
- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: Chủ trì tham gia 02 mô hình
đèn Trung thu giới thiệu tại Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội; lựa chọn
nghệ nhân, trình diễn ẩm thực làm bánh chim gâu (dân tộc Cao Lan).
- Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa: Chủ trì lựa chọn nghệ nhân, trình
diễn ẩm thực làm bánh gai.
- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang: Chủ trì lựa chọn nghệ nhân, trình diễn
nghề thêu khăn (dân tộc Dao Tiền, Dao Đỏ).
- Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình: Chủ trì lựa chọn nghệ nhân, trình diễn
nghề truyền thống nghề dệt vải (dân tộc à Thẻn); trình diễn ẩm thực: Làm xôi
ngũ sắc, bánh dày.
Ngoài nội dung trình diễn trên, các huyện, thành phố có thể tự lựa chọn
thêm các nghề thống, ẩm thực đặc trưng của vùng, dân tộc để trình diễn, giới
thiệu phù hợp với không gian gian hàng của mình.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hoá Tuyên Quang tại Hà Nội. Yêu
cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn
vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí xong trước ngày
5/8/2019, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm
định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, trường
hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ VHTT và DL;
- UBND T Hà Nội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
(báo cáo)
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các CT UBND tỉnh;
- Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Sở Du lịch Hà Nội;
- Các sở, ban, ngành; (thực hiện)
- UBND huyện, thành phố; (thực hiện)
- CV , các CV UBND tỉnh;
- Phòng QTTV;
- Lưu VT, KGVX (Tùng).
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Giang
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