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BAO CÁO 
So' kt 5 nãm thrc hin Clii thj s 41-CT/TW ngày 05/02/2015 cüa 

Ban BI thir (khóa XI) ye vic tang ctrô'ng s1r lãnh do cüa Bang 
dôi vol cong tác quãn l và to chtrc lê hi 

Thirc hin Van bàn s 2129-CV/BTGTU ngày 17/4/2020 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh üy ye vic báo cáo s kêt 5 näm thirc hin Chi thj so 41-CT/TW ngày 
05/02/2015 cUa Ban BI thu (khóa XI) ye vic tang cumg sir lãnh dto cüa Dáng 
dôi vâi cong tác quàn l và to chüc lê hi, S& Van hóa, The thao và Du ljch báo 
cáo nhu sau: 

PHAN TH1Y NHAT 
DANH GIA KET QUA THU'C HIN Cm THI 

I. DAC DIEM, T!NH H!NH CUA D!A  PHIJ'NG, DN V 

Tuyên Quang là tinh giàu truyn thng each mang, là nth hitçi, giao thoa 
nhitng sac thai van hóa cüa các dan tc thiêu so mien nüi phIa Bàe Vit Nam, 
vói nhiêu l hi truyên thông dc sac, h thông di san van boa phong phü và 
635 di tIch, ciim di tIch ljch sü - van hóa. 

Các van bàn pháp l v quàn l van hóa tmg bithc duçic hoàn thin, thiu 
van bàn quy phm pháp lutt duqc xay dimg mâi hoc sira dôi, bô sung, tao  hành 
lang pháp l cho các hoat dng van hóa dáp ü'ng yêu câu cüa thai ki mói. 

Chü trucmg "xã hi boa" hoat dng van hóa dã thu duçic nhftng kt qua 
thiêt thçrc, buâc dâu huy dng ducrc nhiêu nguOn 1irc trong xä hi, tao  diêu kin 
cho các hoat dng van hóa phát triên math  me, nâng cao dan mirc hu&ng thçi 
van hóa cüa nhân dan trên dja bàn tinh. 

Nhiu phong trào, cuc 4n dng van hóa duc thrc hin và có nhüng 
thành t%ru nhât djnh, gop phân tao  môi trung van hóa, bào v và phát huy 
nhffiig giá trj nhân van truyên thông tot dçp cüa dan tc. Nhiêu giá trj van hóa, 
dao due truyên thông duçc ton vinh, tInh näng dng sang tao,  tr chü và tInh tIch 
crc xa hi cüa ngithi dan duçic phát huy, mi rng. 

Tuy nhien, nhn thcrc cüa nhân dan v cong tác bào tn và phát huy giá trj 
van hóa truyên thông cüa dan tc con nhiêu han  chê, chua có thüc báo lixu, 
truyên bá van hóa cho the h kê tiêp. Dc thu cUa di san van hóa là ton tai  trong 
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tn nhó, duçic li.ru truyn qua thiu th h bang truyn khu, mt khác nhftng 
nguYi am hiêu van boa cüa các dan tc tuôi ngày càng cao, già yêu, bnh tat, 
nhiêu nguñ dã qua di, day là tth ngi ló'n nhât trong vic bào ton van hóa 4t 
the, phi 4t the trong dông bào dan tc thiêu so. 

O mt s noi dng bào dan tc thiu s sinh sang t' 1 h nghèo con cao, 
trInh d dan tn thâp; trInh d san xuât lac  hu, kinh tê van l thuc nhiêu vào 
tir nhiên; h tang giao thông và h thông các thiêt ché, ca s 4t chat cho hoat 
dng van boa thiêu dông b; kinh phi ho try, dâu tu cho van hóa cOn chua 
thong xi1rng vâi thrc tin. Di ngü can b quàn l và lam cong tác van boa vüng 
dông bào dan tc thiêu sO cOn thiêu, nhât là di ngü can b tré, có näng lirc là 
ngui dan tc thiêu so. Ngui có uy tin và các ngh nhân nguâi dan tc thiêu sO 
ngày càng It dan. 

II. CONG TAC QUAN TRIT, TUYEN TRUYEN VA TRIEN KHAI 
TH!YC HIEN CHI TH! 41 

1. Cong tác quán trit, h9c tip, tuyên truyn Chi thj 41 

Thirc hin Chi thj s 41 -CT/TW ngày 05/02/2015 cüa Ban Bi Thu v vic 
tang ci.thng sir länh dao  cüa Dáng dôi vâi cOng tác quán l và to chüc lê hi; 
Cong din sO 229/CD-TTg ngày 12/02/2015 cUa Thu tuàng ChInh phU ye vic 
tang cu?ing cOng tác quãn l và tO chirc lê hi, Sâ Van hóa, The thao và Du ljch 
dã chi dao  các co quan, don vj trrc thuc và các phOng, ban chuyên mOn tO chiirc 
tuyên truyên, quán trit phô biên Chi thj 41-/CT-TW den toàn the can b, dãng 
viên và nguii lao dng trong toàn ngành, thông qua các buôi sinh boat  chi b, 
hçp co quan, sinh hoat  chi doàn... 

TnuOc, trong các kS'  1 hi hang näm, S& Van boa, Th thao và Du ljch dã 
ban hành Van bàn chi dao  PhOng Van hoá và Thông tin, Trung tam Van hoá, 
Thông tin và The thao (nay là Tnung tam Van bOa, Truyên thông và The thao) 
các huyn, thành phô, Thanh tra Si và các don vj tnrc thuc S&, các Ban quàn l 
di tIch... to chüc tuyên truyên, quán trit sâu rng và tp tnung chi dao  thirc hin 
nghiêm tue các Chi thj, Cong din cüa Thu tung ChInh phü, cüa B Van hóa, 
The thao và Du ljch và các van bàn quy pham pháp 1u.t ye cong tác quàn l và 
to chüc 1 hi; bào v và phát huy giá trj các di tIch ljch sir - van hóa; hoat dng 
van hoá và kinh doanh djch vii van hoá; quy djnh ye thirc hin nép song van 
minh tnong vic cuâi, tang, l hi, ci the: Cong van so 789/VHTTDL-DSVH 
ngày 08/12/2016 ye vic tang cumg cOng tác quàn 1 và tO chüc lê hi nam 
2017; Cong van so 409/SVHTTDL-QLDSVH ngày 23/6/2017 ye vic thông ke 
l hi; Cong van sO 749/SVHTTDL-QLDSVH ngày 27/10/20 17 ye vic tang 
cung chi dao,  chân chinh cOng tác quàn 1 và tO chiTrc iê hi, ie hi chpi trâu, 
hi chçi trâu; COng van so 51/SVHTTDL-QLDSVH ngày 30/01/2018 ye vic 
tang cuOng cong tác quàn 1 và to chüc iê hi nàm 2018 và Têt Nguyen dan Mu 
Tuât; COng van sO 83/SVHTTDL-QLDSVH ngày 30/01/2019 ye vic tang 
cuOng cong tác quân l và tO chuc ie hi näm 2019; COng van sO 
976/SVHTTDL-QLDSVH ngày 25/12/2019 ye vic tang cumg cong tác quàn 1 
và to churc 1 hi näm 2020... De nghj cac cap chinh quyên theo thâm quyên ban 
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hành các van bàn hixâng dn, chi dao  các c s& trên dja bàn t chirc 1 hi theo 
dung quy djnh, phà hqp vâi thuân phong, m tiic và truyên thông tot dçp cüa 
dan tc, dam bào an toàn, tiêt kim và bài trü các boat  dng me tin dj doan, c6 
bac trá hInh, bão v môi tru&ng trong qua trInh to chirc các boat dng lê hi. 

Tang cu?ing xüc tin, quàng bá di san van hóa thông qua vic giri thiu các 
1 hi truyên thOng, danh lam thang cành, van hóa dc sac cüa dong bào các dan 
tc thiêu so trong tinh trên các phuang tin thông tin dai  chüng. TO chirc thành 
cong Lien hoan trInh din di san van hóa phi vt the quôc gia và L hi Thành 
Tuyên; Ngày van hóa Tuyên Quang tai  Ha Ni; tham gia Chixang trInh du ljch 
qua nhftng mien di san Vit Bac; Ngày hi van hóa các dan tc vüng DOng Bäc 
lan thu VIII; Lien hoan ngh thut Hat Then - Dan tInh các dan tc Thy, Nüng, 
Thai Vit Nam lan thu V; Ngày hi van hóa dan tc Dao toàn quôc... qua do giâi 
thiu den dông dâo nhân dan, du khách trong và ngoài nithc ye các lê hi, di san 
van boa phi 4t the tiêu biêu cüa các dan tc thiêu so tinh Tuyên Quang. 

Nghiên c'Cru, phiic drng các 1 hi truyn thng cüa các dan tc, nhu: L 
hi Lông Tong cüa dan tc Tày thj trân Vinh Lc, Bàn Cuông xã Minh Quang 
(huyn Chiêm Hóa), lê hi Dam May dan tc Dao, xã Lang Quán; lé hi DInh 
Minh Cam, dan tc Cao Lan, xã Di BInh (huyn Yen San); ie hi Nháy lua cüa 
dan tc Pa Then, xa Linh Phü, huyn Chiêm Hóa... 

2. Cong tác Iãnh chi dio, kim tra, giám sat thirc hin Ch thj 41 

Chi dao  các dan vj, phOng chuyên mOn trirc thuc Sâ nâng cao vai trO, 
trách nhim trong cong tác chi dao,  länh  dao,  quàn l, diêu hành và tO chüc lê hi 
dam bào thiêt thirc, hiu qua. Xác djnh cOng tác quàn l và to chuc lê hi là mt 
trong nhüng thim vii trçng tam, thi.thng xuyên cüa ca quan, dan vj, gän vOi các 
phong trào thi dua yeu ntróc và thirc hin nêp song van minh trong to chüc lê hi. 

Tang cung chi dao  các  boat  dng thanh tra, kim tra lien ngành dM vói 
các boat dng 1 hi. Kjp thai ngàn cbn và xu l nghiêm các bath vi tiêu crc, igi 
dicing l hi de boat dng me tin, dj doan, thu li bat chInh và các boat dng không 
lath math. 

Kim tra ch.t ch các boat dng djch vi, them yt cong khai giá djch vii; 
kiem tra, ngän chn các hành vi gian ln thuang mai  ye giá, phi djch vi,... x1r l 
nghiem theo quy djnh cüa phàp lu.t dOi vâi các tO chüc, cá nhân li ding l hi 
de tang gia, ép gia. 

3. Vic thiuc hin các nhim vii nell trong Chi thi 

3.1. Cong tác lành dgo, chi dgo cia các ca iy dô'i vái cOng tác quán lj và 
to chz'c lé h5i; cOng tác chi dçio vàphOi hQp vói các ngành, doàn the... 

Dàng üy Sâ Van boa, Th thao và Du ljch thuing xuyen quan tam, chi 
dao thirc hin nghiem các quy djnh cüa pháp 1ut ye Cong tác quàn 1 nhà nuc 
di vâi boat dng 1 hi tai  dja phuong; kbOng dê xày ra các bath vi phãn cam, 
vi pham các quy djth ye thirc hin nep song van mith trong ie hi, dam bão ie 
hi dugc to chüc trang trçng, an toàn, tiet kim, hiu qua. 
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Si Van boa, Th thao và Du ljch chü trI, phi hçip ch.t chê vâi các co 
quan, don vj lien quan tang cumg cong tác thanh tra, kiêm tra, giám sat truc, 
trong và sau khi to chüc lé hi, kjp thai ngàn chtn va xü l nghiêm cac vi 
phm, dc bit là các hành vi lçii dung di tIch, lê hi dê triic 1i, kIch dng bto 
1%rc; lu'u hành, kinh doanh van boa phâm trái phép; igi diing, lôi kéo dông 
nguori tti lê hi dê tuyên truyên, quâng bá các hott dng có dâu hiu tà dao,  me 
tIn dj doan, trái vâi thuân phong m tiic, vi phm quy djnh ye thirc hin nêp 
song van minh. 

3.2. Vic gutlng mJu ch4v hành các quy d/nh v quán l và td chic lê hi 
cña can bi2,  dáng viên 

Sau khi trin khai, ph bin, quán trit ni dung Chi thj s 41-CT/TW 
ngày 05/02/2015 cüa Ban BI Thu và các vAn bàn chi dao  cüa các b, ngành 
Trung uang, cüa U' ban nhân dan tinh... nh.n thüc cüa cong chüc, viên chüc, 
nguYi lao dng dã có chuyên biên tIch c1rc. 100% cong chüc, viên chirc, ngui 
lao dng thirc hin nghiêm các quy djth ye cong tác quàn 1', tO chüc và tham 
gia lê hi, myt dôi không di lé hi trong giOr hành chInh, không dung xe cOng 
và các phucing tin cOng tham gia lê hi trong gi hành chInh ('tnIt tru'àng hçrp 
du'ctc mài dy' hoic du'ctc giao thy'c thi nhiçm vy). 

Di vói viêc th chi'rc cac 1 kr  nim, Si VAn hóa, Th thao và Du ljch chi 
do the co quan don vi trtrc thuc thirc hin nghiêm theo Chi thj 06/CT-TTg cüa 
Thu tcng ChInh phü, luôn dam bão trang nghiem, tiêt kim, hiu qua, không pho 
trucing hInh thüc, phü hop vth thuãn phong m5 tic và các giá trj vAn hóa truyên 
thông cüa dan tc, dáp 1rng thu câu van bOa tinh than lành mnh cüa can b, dàng 
viên, cong nhân viên chüc và ngu?ñ lao dng. 

3.3. Cong tác td chìtc lih3i; vic sit dyng kinh phi trong td chitc 11hç5i 

V cOng tác t chirc l hi, các Co quan, don vj dugc giao thim vi dâ 
thirc hin nghiêm tue Nghj djnh 110/2018/ND-CP cüa ChIth phü quy djnh vic 
to chirc lê hi; Thông tu so 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 cüa B 
Van boa, The thao và Du ljch. U' ban nhân dan các huyn, thàth phô dã phôi 
hop chat che vâi Sâ VAn hoá, The thao và Du ljch xây diing kê hoach tO chüc, 
chirong trInh c the, thành 1p Ban to chirc vói nhftng lé hi tO chüc lan dâu, 
cüng cO, kin toàn Ban tO chüc l hi dôi vi thong l hi dA to chc hang nAm. 
Thath tra Sâ Van hóa, The thao và Du ljch phOi hop chit chë vôi CáC Co quan 
chüc nAng cüa tinh, tham miru to chüc eác Doàn thanh tra, kiêm tra lien ngành; 
thithng xuyên tO chüc kiem tra eac lé hi, xü l kien quyêt, nghiem khAc các 
hin tugng tiêu C1TC và các hành vi vi phm trong l hi. Kien quyet dua nhftng 
h kinh doanh ra khOi khu virc bão v I cUa di tIch, dua nhüng ngithi dOi tién lé, 
ban dO yang mA, kinh doanh trO choi có biên tuâng th bac,  treo ban thrc phâm 
tuoi song khOng dam bão v sinh, xem bói, An xin... ra khOi khu vi,rc to chüc lê 
hi. NhIn chung, các l hi duçc to chuc trang trQng, thiet thrc, tiet kim, tao  ra 
khOng khI vui tuoi lành math,  gAn hoat dng l hi vói quáng bá và phát trien 
du ljch, thu hut dOng dão khách tham quan, giao lixu vAn boa; bào tOn và phát 
huy các giá trj vAn boa truyên thOng, các nghi lê tin nguong, các trO choi dan 
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gian trong 1 hi. Di vâi 1 hi cp tinh dã truyên truyn, 4n dng các t chüc, 
cá nhân tham gia üng h kinh phi ho trçi vic to chüc lê hi. 

Vic quãn 1 thu chi tin cong due: Can cü Quyt djnh 28/2014/QD-
UBND ngày 20/12/2014 cña Uy ban nhân dan tinh ye Quy djnh trách thim 
quãn 1, bâo v di tich ljch sà - van hóa, danh lam thàng cânh, di 4t, cô 4t, báo 
vt quOc gia trên dja bàn tinh Tuyên Quang, Uy ban nhân dan các huyn, thành 
phô dã ban hành quyêt djnh thành l.p Ban quàn l di tich ljch sü - van boa và 
các To quân 1 trên dja bàn, dOng thi xay dimg quy ché thu chi tài chinh tti 
trng Co s& tin ngung, ton giáo. Thrc hin nghiêm vic sap xêp horn cong dirc, 
dt tiên lê, tiên gi9t dâu dung ncii quy djnh; vic quân 1, sr diing nguôn tiên 
cong due minh bach,  rO rang có hiu qua. Các nguôn thu ti'r to chüc 1 hi và 
boat dng cüa Co sâ tin ngung, ton giáo thu yêu dê sir diing cho vic tu sira, 
ton tao  các di tich, cii the: Huyn Ham Yen 2.400.000.000 dông; huyn Chiêm 
Hóa: 3.850.000.000 dông; huyn Yen San: 290.000.000 dông; thành phô Tuyên 
Quang: 13.800.000.000 dông. 

3.4. Công tác báo tn và phát huy di san van hóa dan t5c gn vái phát trin 
kinh tê, du lich; nhing bin pháp gin gi1i báo v di tIch, danh lam tháng cánh. 

Hoàn thành kim kê di san van hóa phi 4t th trén dja bàn tinh Tuyên 
Quang dôi vui 16/26 dan tc, gôrn: Dan tc Kinh, Tày, Dao, Mông, San Chay, 
Nüng, San DIu, La Chi, Pa Then, C? Lao, Ngái, Mung, Giáy, Pu Péo, Hoa, 
nhóm ngi.ri Thüy. Kirn kê toàn din 40 di san van hóa phi 4t the, lira chçn 
nhftng di san tiêu biêu 1p ho so dê nghj B Van hóa, The thao và Du lch dua 
vào Danh rniic di san van hóa phi 4t the quôc gia. Lp 11 ho so di san van hóa 
phi 4t the trinh B Van hóa, The thao và Du ljch dua vào Danh sách di san van 
hóa phi vt the quOc gia, kêt qua dâ có 10 di san cüa dông bào dan tc thiêu so 

dixgc cong nhn: Lê hi Lông tOng, hat Then cüa dan tc Tày; hat Páo dung, lê 
Cap sac cüa dan tc Dao; Kéo co truyên thông cUa cong  dOng các dan tc Tuyên 
Quang; hat Soong CO cüa dan tc San DIu; hat SInh ca cüa dan tc Cao Lan; Le 
hi DInh ThQ Virc; Lê hi ruâc Mâu den Ha,  den Thung và den y La; Ngh 
thut trang tn trên trang phiic truyên thông cüa ngi.thi Dao DO. PhOi hqp vói 
Vin Am nhac và các tinh có di san Then 1p Ho so dê cü quôc gia "Thrc hành 
Then cüa ngu?i Tày, Nüng, Thai Vit Narn" de nghj UNESCO cong than di san 
van boa phi 4t the dai  din cüa nhân loai. Ngày 12/12/2019, UNESCO dã cong 
nhn ho so "Thirc hành Then cüa ngui Tày, Nüng, Thai Vit Narn" là di san 
van hóa phi 4t the dai  din cüa nhân loai. Làrn tot cOng tác tuyên truyên dng 
viên, khuyen khich dOng bào dan tc thiêu so thuOng xuyên sir ditng trang phiic 
truyên thông và nâng cao thüc trong vic li.ru giü bâo tOn h thông nhà a 

truyen thông cüa dan tc mInE. 

H trV vic gii) gin ting nói, chü vit cüa các dan tc thiu s thông qua 
vic thirc hin mt sO dê tài khoa hçc nghiên cüu bao tOn, phát huy nhtthg di san 
van hóa cüa các dan tc thiêu sO, nlnr: Nghiên ciru van boa truyên thông dan tc 
Pa Then; Nghiên ciru van hóa truyên thông dan tc San DIu; Nghiên cüu Bâo 
tOn phát huy giá trj di san Then trén dja bàn tinh Tuyén Quang...; phát hành mt 
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s .n phm van boa mang dm bàn sc cUa các dan tc thiu s d giói thiu dn 
dông dáo cong chüng. Phôi hçip vâi h thông trung h9c, các co quan ban ngành 
xây d%rng chucrng trInh tham quan hçc tip, trãi nghim thirc hành mOt so di san 
tiêu biêu cüa dông bào dan tc thiêu so tai Bào tang tinh. To chüc su'u tam tài 
1iu, hin 4t ye dông bào dan tc thiêu sO dê phic v11 cOng tác tnmg bay và bô 
sung kho Co s cüa bão tang. 

ChU trçng duy trI t chirc các 1 hi tmyn thng cUa các dan tc thiu s, 
nhu: Lé hi Lông TOng, thj trân Na Hang, xã Dà Vj, xA Yen Hoa, xâ San Phü, 
xã Näng Khâ (huyn Na Hang), xâ Lang Can, xã Thuqng Lam (huyn Lam 
Bmnh), xã Kim BInh, xã Phü BInh (huyn Chiêm Hóa); lé hi Câu May dInh 
Hông Thai, lê hi Câu Müa dInh Tan Trào, xã Tan Trào; lê hi dinh Nhu Xuyên, 
xã Dông Qu (huyn San Duang); 1 hi dInh Giêng Tanh, xä Kim Phü (huyn 
Yen Son), lê hi Dinh Song LTnh, xã Luông Vuqng (thành phô Tuyên Quang); 
Lé hi Nhãy lüa, dan tc Pa Then, xä Hông Quang (huyn Lam BInh)... Toàn 
tinh hin có 43 lê hi, trong do cO 40 1 hi truyên thông; 03 1 hi van boa. 
Näm 2020, triên khai tong kiêm kê 1 hi trên dja bàn tinh. 

Hoat dng biu din ngh thu.t chuyên nghip phiic vi dng bào dan tc 
thiêu so thng xuyên duqc dôi mâi và nâng cao chat luqng. BInh quân mi 
näm, Doàn Ngh thut dan tc tinh thirc hin It nhât tü 130 buôi biêu din phiic 
vu nhiêm vu chrnh tn, cac hoat dông van hoa, phuc vu nhân dan cac dan toe 
trong tinh, chü tr9ng bieu diên phiic vv dông bào vüng sâu, vüng xa, vüng dông 
bào dan tc thiêu sO. Các nhtc st, ngh si, biên dao  dã silu tam, nghiên ci'ru, khai 
thác chat 1iu van hóa dan gian, sang tác, dan dirng và biêu dien các lan diu dan 
Ca, dan vu cña các dan tc thieu sO, nhiêu tiet miic duçc giài cao tai  các cuc thi, 
hôi diên chuyên nghip toàn quOc, nhu: CU T (dan tOe  La ChI); Then Cci gi 
träng, Mo Nm Quãng (dan tOe  Tày); Nhjp diu tang sành (dan tOc  Cao Lan); 
Dinh Phuçing Hoàng (dan tOe  Pa Then); Tiêng Chuông (dan tôc Dao Quân 
Trang)... gop phân giü gin, phát buy bàn sac van boa cUa các dan tOe  thiêu so. 

ThuOng xuyôn quan tam, h tr xây dimg th chUc phong trào van boa van 
ngh quân chUng, gop phân thUc day mOi trung sang tao  và truyên bá ngh 
thut, dáp 1rng thu eâu huO'ng thii ngày càng cao cUa nhân dan các dan tOe  trong 
tinh. Hin nay, toàn tinh Co 138/138 xã, phung, thj trân có dOi  van ngh quân 
chUng; trên 2.600 dOi  van ngh quân chUng thôn, bàn, to dan phô; cáe ca quan, 
dan vj, trrnxng hoe; 1ire luçing vu trang...; trên 200 câu lac bO dan hat dan ca và 
bão ton van hóa dan toe; trên 70 eâu lac bO hat Then - dan Tinh; 06 eâu lac bO 
hat Pao dung eUa dan tOc  Dao; 13 câu lac bO hat SInh ca cUa dan tOc  Cao Lan,... 
duqc duy tn hoat  dng thu0ng xuyên, bInh quân mi näm bieu diên tren 10.300 
buôi phc vii quân chUng nhân dan. Qua do, gop phân bào tOn, phát huy bàn sac 
van boa dan tOc, tao duc phong trao van boa van ngh sOi nOi, lành math, 
nham tUng buâc nâng cao müc huâng thii van bOa, bài tnU eác hU tiic lac  hu, me 
tin, xây dirng mOi trithng van hóa lành math,  phong phU trên dja bàn dan cu. 

Vic tang cithng giao km van hOa mang tInh chit vUng min dtrqc chU 
tr9ng, ngành dã tham mini to chüc thành cong Ngày hOi  van boa các dan tOe 
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vüng Dông B.c 1n thu VIII, Lien hoan ngh thut Hat Then - Dan tInh các dan 
tc Tày, Nüng, Thai Vit Nam lan thu V, Ngày hi van hóa dan tOe  Dao toàn 
quôc, Lien hoan trInh diên di san van hóa phi 4t the quôc gia; Ngày van hóa 
Tuyên Quang tai  Ha  NOi,...  thông qua do to diêu kin dé dông bào eác dan tOe 
thiêu so duc giao lisu, bce hOi, tang cung hiêu biêt 1k nhau, that chat tInh 
doàn ket các dan tOc,  dông thai lam cho nhiêu giá trj van hoá truyên thông tot 
dçp cüa các dan tOe  tiêp tiie duçc khcii day,  bão ton và phát huy trong di song 
cOng dOng. 

Phi hçp vói cac cp üy Dãng, chInh quyn dja phixcing tuyên truyn, thrc 
hin tot các Nghj quyêt ye phát triên du ljch cña Trung umg, cüa tinh; 4n dng 
nhân dan git gin không gian van boa de sac cüa dan tOe,  giü nguyen hin tr.ng, 
eânh quan, kiên trñc truyên thOng. Djnh hu&ng và h trçi phát triên du ljch cOng 
dông tai mOt sO huyn dê thu ht khách du ljeh, nhu: Mo hinh du ljch cOng dông 
trén dja bàn huyn Lam BInh; Lang van hoá - du ljeh Giêng Tanh, xa Kim Phü, 
thành phô Tuyên Quang; Lang Khau Tràng, xâ Hông Thai, huyn Na Hang; 
Lang Van hoá Tan An, xã Tan An, huyn Chiêm Hoá; thôn Biên, xã Phüc San, 
huyn Chiêm Hóa; thôn Cao Di.thng, xã Yen Thi4n, huyn Ham Yen... Tang 
cu&ng xüc tiên, quãng bá du ljch thông qua vic giói thiu các lê hOi  truyên 
thông, danh lam thäng cãnh, van hóa dc sac cüa dOng bào các dan tOe  thiêu sO 
trong tinh trên eác phucrng tin thông tin dai  ehüng. 

Ban Chi dao  phong trào "Toàn dan doàn k& xây drng d?yi sng van hoá" 
tang eithng cOng tác tuyên truyên, 4n dOng nhân dan thirc hin nêp sOng van 
minh trong vic cuâi, vic tang, bão ton và phát huy giá trj di san van hóa, bài 
tru các t nan  xã  hOi,  xây dirng gia dinh van hóa, thOn, bàn, to dan phô van hóa, 
gop phân tIch crc vào vice  xay drng môi trung van hoá lành math,  On djnh an 
ninh, chInh trj, tr,t tir an toàn xã hOi  i dja phiiang. 

Toàn tith hin có 635 di tIch, trong do có 03 di tIch quc gia d,c bit; 179 
di tIch quôe gia; 260 di tIch cap tinh. D phiic vi cOng tác quân 1 và bào v di 
tIch duge eht chë, Si Van hóa, The thao va Du ljch Tuyên Quang tham mu'u 
Uy ban nhân dan tith ban hành Quyet djnh 28/2014/QD-UBND ngày 
20/12/2014 ye Quy djth trách thim quàn 1, bão ye di tIeh ljeh sir - van hóa, 
danh lam thang cãth, di 4t, cO 4t, bào 4t quOc gia tren dja bàn tinh Tuyên 
Quang; hithng dan Uy ban than dan cáe huyn, thàth phO thành 1p các Ban 
quân l di tich ljch sir - van hóa và dath lam thang cãnh cap huyn và xây drng 
quy chê boat  dng; Uy ban than dan các xã có di tIch thàth 1p các Ban quân l 
di tIch ljeh 51r - van hOa và danh lam thang eành cap xã; thàth 1p  tO quãn 1 ti 
trng di tIeh (dôi vái di tich kiên tric ngh thut). 

Cong tác gin gilt an nith trt tir, phOng chng eháy n, an toàn giao 
thông, v sith an toàn th%rc phâm, v sith môi tru&ng tai  eác lê hOi,  di tIch 
thung xuyên duqc Sâ Van hóa, The thao và Du ljch Tuyen Quang phOi hp 
v9i cáe cci quan, ban ngành và chIth quyên dja phuang quan tam, chi dao,  nhu: 
Bô trI, sap xêp các hang quán, djch yii, bãi trOng gilt phuang tin giao thông 
dam bão khoa hoc, khOng gay ün täe, thun tin cho than dan, tuyt dOi khOng 
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xá rae büa bãi gay mt v sinh trong 1 hi. Không d các hang quán kinh 
doanh trong lê hi bay ban các 1oii thrc phâm tisoi song gay phãn cam, mat m 
quail; giá câ hang hóa djch vii duc các ci s& kinh doanh niêm yet, ban dung 
giá theo quy djnh, giâm thiêu vic tang giá, ep giá ban djch vi1, hang boa, 
thucmg mti boa lé hi và di tIch. Dam bão v sinh moi tnxing (thu gom rác thai 
kjp thô'i, xay dirng h thông nhà v sinh cong cong hçp chuan); phông chông 
trmcàp, cháy nO, dam bão an toàn tuyt dOi cho di tIch và Cong chüng tham 
gia lê hi; có phucing an chông thám h9a xáy ra trong lê hi. T?i  mt so di tIch 
duqc dâu tu xây drng lap d.t h thông camera theo dOi. 

3.5. Cong tác tuyên truyn trên các phu'o'ng tin thông tin dcii ching v 
nhüng net dçp van hóa truyên thông trong hogt dç3ng lé h5i; vic phát hin, biêu 
dwo'ng, nêu guvlig, nhán r(5ng nhthig cci só, Ca nhán thy'c hin tot, Co cách lam hay, 
hiu qua, tIch cy'c, phê phán nhimg co' s0 cá nhán thy'c hin khOng tot trong thy'c 
hin các quy djnh ye quán lj và tO ch&c lé hç5i 

Cong tác tuyên truyn trén các phuang tin thông tin dai  chüng v 1 hi 
luôn dixçyc quan tam, chü tr9ng. Các dja phucmg dã xay drng chuyên trang, 
chuyên mi1c tuyên truyên trên h thông ba dài phát thanh, truyên hInh ye giá tn 
dc sac, các hoat  dng cüa lê hi; xây dirng các cilm pano giOi thiu, quãng bá 
ye di tIch, l hi; các quy djnh ye bâo v di tIch và 4n dng nhân dan thirc hin 
nêp song van minh tai  các cci sâ tin ngung, c sâ ton giáo và lê hi; không tiêp 
nh.n và dua các linh 4t ngoi lai, hin 4t không phü hqp v9i thuân phong m5 
tiic cüa Vit Nam vào các khu di tich, khu th? tr, dam bâo tInh nguyen trtng cüa 
di tIch. Dôi vái nhü'ng lé hi cap tinh, cap huyn xay dmg, phát song các chuang 
trInh quãng bá, giâi thiu trên các phuang tin thông tin dai  chñng cüa Trung 
uang và các dja phumg trén ca nithc vâi nhU'ng video clip, hInh ânh dc sac ye 
nhUng di tIch ljch van hóa, danh lam thang cãnh, iê hi, các san 4t cüa Tuyên 
Quang nhàm mang den cho nguii dan và du khách nhU'ng thông tin hüu ich. Dc 
bit, qua các trang mng xä hi, mOi ngui dan Tuyên Quang thr&ng xuyên däng 
tãi, chia sé nMng hInh ánh dc sac, riêng Co cüa Tuyên Quang dã thu hut nhieu sr 
quan tam cüa cong dOng mng, tr do hInh anh du ljch cüa tinh có süc lan tOa 
manh m han. 

Tluthng xuyen quan tam ch d, chinh sách, kjp thai biu duang, khen 
thung, khuyén khIch các hat  nhân van ngh có nhiêu cong lao, dóng gop tich circ 
trong vic truyên dy van hóa dan tc, to chüc phong trào van ngh quân chüng a 
co sâ. Dông th?ii, tham mu'u dê xuât xét tang các danh hiu cao qu nhu: "Ngh 
nhan uu tü", "Ngh nhân nhân dan" (toàn tinh hin có 08 ngh nhân duçic phong 
tang danh hiu "Ngh nhân uu tü"; 02 ngh nhân dugc phong tang danh hiu 
"Ngh nhân nhân dan") nham ghi nh.n nhüng dOng gop tIch circ cüa các ngh 
nhân dan gian trong vic giü gin và phát huy bàn sac van hóa các dan tc. 

III. H4N CHE, YEU KEM yA NGUYEN NHAN 

1. Hin ch, yu kern 

- Vic thanh tra, kim tra thrc hin np sang van minh, van hóa tin 
ngurng và thrc hin bão v môi truang trong các hoat dng ie hi chua disqc 
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thu&ng xuyên, dn tâi vi phm các quy djnh cüa Nhà nuóc v hoat dng van 
hóa, kinh doanh djch vii van boa, lé hi & mt so di tIch ljch sü - van hoá và cc 
s& to chüc lé hôi. 

- Vic b trI, sp xp nci nhn tin cong due tai mt s di tIch trong qua 
trInh to chüc lé hi chua hcp l dan den tInh trtng ln xn, dt tin giot du 
không dung ncli quy djnh. 

2. Nguyen nhân cüa hin ch, yu kern 

2.1. Nguyen nhán khách quan 

Tuyên Quang là tinh mien nüi có dja hInh tuang di phüc tap, các CG s& tin 
nguOTlg, ton giáo và các dja diem to chüc lê hi näm rãi rae trên dja bàn rng, nên 
cong tác thanh tra, kiêm tra vic thirc hin các quy djnh cüa Nhà nu&c v thuc 
hin nêp song van minh, van hOa trong các hot dng l hi gp nhiu khó khän. 

2.2. Nguyen nhán chi, quan 

- Cong tác tuyên truyn, ph bin các quy djnh cüa Nba nu&c v quàn l và 
tO chirc lê hi; ye hott dng van hoá Va kinh doanh dch v van boa; quy djnh ye 
thirc hin nêp song van minh trong lê hi t&i mi tang lOp than dan chua ducrc 
sâu rng, dc bit là vung sâu, vüng xa. 

- Di ngü can b chuyên trách v cong tác quãn l l hi a co sâ cOn 
thiêu, näng lirc han  chê. 

IV. MQT SO KINH NGHIM 

- Thiic hin t& cong tác ph bin, quán trit dn toàn th nhân dan trên 
dja bàn tith các quy djnh cüa Nhà nu&c ye cong tác quân l và tO chirc lê hôi, 
dc bit là Chi thj so so 41-CT/TW ngày 05/02/2015 cüa Ban Bi thu (kbóa XI). 

- Chü dng kin toàn, thànb ltp Ban t chuc l hi; ban hành k hoach th 
chuc l hi theo quy djnh, phân cOng thim v cii the cho các thành viên trong 
Ban tO chuc. 

- Thu?mg xuyên kim tra vic niêm yet giá câ hang boa, không dê xáy ra 
tInh trng ban hang giá cao, ban hang rong, m&i chào khách thiêu van minh ljch 
sir; không bâo dam an toàn v sinh thirc pbâm, mat m quan, gay phàn cam... tai 
các dim di tIch, noi tO chüc lê hi. Kiên quyêt xü 1 nhüng h kinh doanh 
khOng chip bath qui djnh ye dam bào van minh, trt tir tai  l hi. 

- Tang cu&ng cOng tác gin giü an ninh trt tr, phOng chng cháy n, an 
toàn giao thông, dáp trng nhu câu hu&ng thii van bOa tinh than lành math,  van 
minh cüa than dan, du khách. 
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PHAN TH! HA! 
PHUONG HUONG, NHIIM VJ, GIA! PHAP THIXC HIN CHI TH! 

TRONG THO! GIAN TO! 

I. YE PHUNG HIJ'ONG 
- Nghiên ciiru triên khai 1p quy hoach  1 hi trên dja bàn tinh d quàn 1 

tot hon nüa các hoat dng tO chtxc 1 hi. 
- Tiêp tiic triên khai thirc hin nghiêm các quy dnh cüa Nha nuórc v cong 

tác quàn 1 và to chirc 1 hi. Day manh,  nâng cao vai trô, trách nhim quàn 1 
nhà nuâc cüa các dja phuo'ng; phôi hçp chat chë vOi CáC co quan, ban, ngành, 
doàn the trong vic quail i và to chüc lê hi. 

- Tiêp tiic tuyên truyên, giáo diic nâng cao nhan thirc pháp luat  cho chU 
the van hóa và cong chüng tham gia ye vic bào v và phát huy các giá trj t& 
dçp cUa lê hi truyên thông và vic thirc hin nêp song van minh khi thirc hành 
và tham gia 1 hi. 

- Xây drng các giài pháp khäc phiic hin tucmg lçii dirng t chüc 1 hi 
nhäm miic dIch triic lçii cá nhân, lqi Ich nhóm và thuong mui boa 1 hi. 

- Các cap chInh quyên dja phuong noi có lê hi din ra can chi dao  quyêt 
1it, thicc hin nghiêm tue cong tác tO ch'irc và hoat  dng 1 hi theo dung quy 
djnh cüa pháp lutt. 

- Tang eixng cOng tác thanh tra, kiêm tra hott dng tO chirc 1 hi; kjp 
thii ngän chn và xü l nghiêm các hành vi vi phm pháp luat. 

- Thirc hin cOng tác kiêm kê, 1p ho so khoa hçc dôi vOi 1 hi truyên 
thông dé dua vào Danh miic di san van hóa phi vat  the quOc gia. Tiêp t1jc phc 
d%mg nhng 1 hi truyên thông, phong tiic, tap quán dc dáo cüa các dan tc 
thiêu sO trén dja bàn tinh. 

II. YE NHIM \TJ  VA GIAI PHAP 
- Tiêp tVc  tuyên truyên, quán trit các quy djnh cüa nhà nixOc v cong tác 

quàn 1, tO chüc lé hi den toàn the cong chirc, viên chüc và toàn the nhân dan 
trên dja bàn toàn tinh. 

- Tang cu?mg sr länh dto, chi do cüa cap üy Dãng, Thu tnthng co quan, 
dC bit là thrc hin tot Quy djnh ye trách nhim nêu guong cüa can b, dãng vién, 
nht là can b lânh do chü chôt các cap dOi vài cOng tác quán l, tO chüc lê hi. 

- Kjp thai phát hin dê ngän chn, xr l hoc dê nghj cap có thâm quyên 
x1r l dOi vth to chiirc, cá nhân vi phm Chi thj so 41-CT/TW ngày 05/02/2015 
cüa Ban BI thu (khóa XI) và cáe van bàn cüa cüa Uy ban nhân dan tinh ye cOng 
tác quail l, tO chüc l hi. 

- Day manh  cOng táe tuyên truyên, giâi thiu ye nguOn gOc cüa lê hi, di 
tIch và the nhân vat  duqc th phng, ton vinh. Chi do Ban quàn l di tIch, Ban 
t chüc l hi có phuong an quàn l horn cOng due; bO trI lirc luqng thu gom kjp 
thai cáe loai tin lé, tiên gi9t dâu dt khOng dung noi quy djnh; sü dung tiên 
cOng due cOng khai, minh bach  và dung miic dIch. 

- KhOng dua các 1mb vat  ngoi lai, hin vat 'a khOng phü hqp vâi thun 
phong m5r tc cüa Vit Nam vào các khu di tIch, khu thä tçr, dam bào tInh 
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nguyen trng cüa di tIch theo dung Lut Di san van boa và các van ban hixàng 
dn thi hành; kiên quyêt không dê các hành vi chen lan, tranh crnp, boat  dng 
me tin dj doan, cä btc, c bc trá hInh, an xin, djch v1i dôi tiên lé hu&ng chênh 
1ch... diên ra trong lé hi. 

- Tang cuO'ng và cüng c di ngü can b chuyên trách v cong tác quail 1 
lê hi a các cap tü tinh den ci sâ dü ye so luçing, dam bâo chat hrqng, có hiêu 
biêt chuyên sâu ye nghip vii. 

- Bâo tn, ton tao  các di tich ljch sir - van hoá, danh thng có t chirc các 
boat dng lê hi. Tang cuing cong tác tuyên truyên, giáo diic den mi tang lap 
nhân dan nói chung, dông bào a nhftng ni thithng xuyên tO chüc các boat  dng 
le hi nói riêng các ye các quy djnh, chInh sách pháp 1u.t ye cong tác quân 1 và 
to chüc l hi; bão v và phát huy giá trj các di tIch ljch sü - van hóa; boat  dng 
van boa vâ kinh doanh djch vi van hoá; quy djnh ye thirc hin nép song van 
mirth trong lê hi. 

in. oE XUAT, MEN NGH 

1. i xuât vi Uy ban nhân dan tinh 

Xem xét, b sung kinh phi thirc hin vic 1p h sa di san van bOa, trong 
do có l hi truyên thông; tiên hành phitc dirng mt so lê hi truyên thông tiêu 
biêu cüa dông bào dan tc thiêu so. 

2. Be xut v&i các b, ban, ngãnh Trung u'o'ng 

D nghj B Van boa, Th thao và Du ljch hng näm tang cu?mg phân b 
nguOn von Chuang trInh m1ic tiêu phát triên van boa ho trçi tu bô, ton tao  mt sO 
di tIch kiên true ngh thut, ca sa tha tçr; triên kbai các dê tài kboa h9c lien quan 
den sixu tam, nghiên ciru, bão ton và phát buy các giá frj di san van boa, trong do 
CO lé hi truyên thông. 

H trç boat  dng tuyên truyn, quâng bá xüc tin du ljch tai  các dja phuang 
có to chüc l hi, dc bit tai  các vüng dông bào dan tc thiêu so; giüp d tinh 
nghiên ciru, kbão sat, tiêm nàng du ljch, tr do 11ia chçn, xay drng các san phâm du 
ljch dc trung; ket hçip vâi vic to chüc l hi cüng to chüc các sir kin du ljch 1ón 
tai v1ng dan tc thiêu so. 

Sâ Va boa, Th thao và Du ljch trân trpng báo cáo.!. 

Noinlzân: 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (b/c); 
- LAnh dao Só; 
- Luu: VT, QLDSVH. 

GIAM BOC 

  

Au Th Mai 



U BAN NHAN DAN TINH TUYEN QUANG 
SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH 

BIEU TONG HP 
CAC LOAI HINH H04.T BONG LE HQI 

(Kern theo Báo cáo sdA&J ngày 0Z/5/2O2O cza S& Van hóa, The' thao và Du ljch) 

Stt Các 1oii hInh 1 hi Quy mô t chtrc 1 hi Quy djnh t chü'c 
1 hi 

Ghi chñ 

Cp tinh Cp huyn Cp xã Hang näm Djnh k' 

L hi truyn thông 

1 L hi Dn Ht, dn Thiiqng, dn çT  La, thành ph 
Tuyên Quang 

x x 

2 L hi DInh lang Ging Tanh, xã Kim Phii, thành 
phô Tuyên Quang 

x x 

3 L hi DInh lang Song LTnh, xã Luông Vugng, 
thành phô Tuyên Quang 

x x 

4 L hi DInh lang Phü Himg, phng Himg 
Thành, thành phô Tuyên Quang 

x x 

L hi DInh KST Lam, phiiing Di Ck, thành 
phô Tuyên Quang 

x x 

6 
L hi chüa Huang Nghiêm, xâ An Khang, thành 
phô Tuyên Quang 

x x 



7 Dém hi Thành Tuyên x x 

8 Hi Dua thuyn trên song Lô x x 

L hi Bàn Nguyen, thj tr.n Tan Yen, huyn 
Ham Yen 

x x 

10 x x 

11 L hi Dm May, xà Lang Quán, huyn Yen San x x 

12 L hôi Dn Lang Là, xã Chân San, huyn Yen San x x 

13 L hi Chüa Ph.t Lam, xã Nhü Han, huyn Yen San x x 

14 L hôi Bàn Ho, xã Phü BInh, huyn Chiêm Hóa x x 

15 L hi Chüa Bào Ninh Sung Phüc, xà Yen 
Nguyen, huyn Chiêm Hóa, 

x x 

16 
L hi Lông Tong, th trn Vinh Lc, huyn 
Chiêm Hóa 

x x 

17 LhiBãnCung,xãMinhQuang,huyn 
Chiêm Hóa 

x x 

18 L hi Dn Thuçing, xã Vinh Quang, huyn 
Chiêm Hóa 

x x 

19 L hi Kim BInh, xã Kim BInh, huyn Chiem Hóa x x 

20 L hi Lng Tong, thj trn Na Hang, huyn Na Hang x x 



21 L hi Lông Tong, xâ Con Lôn, huyn Na Hang x x 

22 L hi Lng Tong, xA Dà Vj, huyn Na Hang x x 

23 Lé hi Lng Tong, xã Yen Hoa, huyn Na Hang x x 

24 L hi Lng Tong, xã Näng Khâ, huyn Na Hang x x 

25 L hi giã cm, xã Con Lôn, huyn Na Hang x x 

26 Lé hi Long Tong, huyn Lam BInh x x 

27 L hi Lng Tong, xâ Thucng Lam huyn Lam BIrth x x 

28 L hi nhãy lira cüa dan tc Pa Then, xã Hông 
Quang, huyn Lam BInh 

x x 

29 L hi Tan Trâo, xã Tan Trào, huyn Son Ducing x x 

30 L hi C.0 may, xâ Tan Trào, huyn Son Duong x x 

31 L hi C.0 müa, xã Tan Trào, huyn San Duang x x 

32 L hi Dn Thuqng, thj tr.n San Duang, huyn 
San Duang 

x x 

33 IhiC&idinh, cu1ão,xãHâoPhii,huynSonDuang x x 

34 L hi DInh Quang Tat, xã Hào Phü, huyn San 
Duang 

x x 

35 JIhiChüaThin,xaTnKhuynSanDuong x x 



36 Lê hi DInh Linh Xuyên, xã Hçp Hôa, huyn 
San Ducing 

x x 

37 Lê hi DInh Nhii Xuyên, xã Dng Qu, huyn 
San Duang 

x x 

38 ii hi DInh Th9 Virc, xã Hng Lc, huyn Son Duong x x 

39 Lé hi dInh Khng Xuyên, xâ Hng Lic, huyn 
Son Ducing 

x x 

40 Hi vat,  xâ Van Phü, huyn San Duong 

L hi van hóa 

41 L hi Dng Tiên, xâ Yen Phü, huyn Ham Yen x x 

42 Hi Chq Thiit, xã Phü Luu, huyn Ham Yen x x 

43 Ngàyhivnhóadu1jchvingcao,huynNaHang x x 



UY BAN NHAN DAN TtNH TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO VA DU LJCH 

BIEU TONG HP CONG TAC THANH TRA, KIEM TRA 
V1 QUAN L, TO CH1C VA THAM GIA LE HQI 

(Kern theo Báo cáo sd 42  ngày .-25/5/2020 cza Sà Van hóa, The' thao và Du ljch) 

Nãm Các 1oi hlnh 1 hi Tong s I 
hi 

S cuc thanh 
kiêm tra 

S cuc phát hin và 
xtr 1 vi phm 

Ghi chñ 

L hôi truyên thông L hi van hóa 

2015 9 1 10 10 0 

2016 10 2 12 12 1 

2017 10 2 12 12 0 

2018 11 2 13 13 0 

2019 6 0 6 6 0 

2020 6 0 6 6 0 



UY BAN NHAN DAN T!NH TUYEN QUANG 
SO VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH 

BIEU TONG HVP 
CAC VAN BAN BAN HANH THIIC HIN CHI Till 41-CT/TW 

(Kern theo Báo cáo so' 4QZ5  ngày 25/5/2O2O cia S& Van hóa, TIJ thao và Du ljch) 

Stt S Ngay, thang, 
nãm ban hãnh 

van ban 

A 9 Ten van ban S Co quan ban hanh van 
ban 

A• 9 Trich yen nçn dung van ban 

1 01/02/2016 Cong van si 47/VHTTDL- 
DSVH 

Sâ Van hóa, Th thao và 
Du ljch 

V vic tang cix?mg cong tác quail 1 và hot dng 
lé hi näm 2016 

2 15/8/2016 Cong van s 
488/VHTTDL-DSVH 

Sâ Van hóa, Th thao và 
Du lich 

ye vic thirc hin np sng van minh trong t chüc 
lê hôi 

3 15/8/2016 Cong van s 
489IVHTTDL-DSVH 

Si Van boa, Th thao và 
Du ljch 

V vic to chüc lê hi 

4 08/12/2016 Cong van s 
789/VHTTDL-DSVH 

Si Van boa, The thao và 
Du lich 

ye vic tAng eu&ng cong tác quãn 1 và tO ehüc 1 
hôi nAm 2017 

5 23/6/2017 Cong vAn s 
409/SVHTTDL-QLDSVH 

S& VAn hóa, Th thao và 
Du ljch 

Vé vic thông kê lé hi 

6 27/10/2017 Cong vAn s 
749/S VHTTDL-QLDSVH 

Sâ VAn hóa, Th thao và 
Du ljch 

V vic thng ci1ng chi d?o,  chn chinh cong the quãn 
1 và to chüc lê hi, lé hi chçi trâu, hi ch9i trâu 

7 30/01/2018 Cong vAn s Sà Van boa, Th thao và V vic tAng cuOng cong tác quAn 1 và t chüc lé 



51/SVHTTDL-QLDSVH Du ljch hi nàm 2018 và T& Nguyen dan Mu Tuât 

8 30/01/2019 Cong van s 
83/SVHTTDL-QLDSVH 

S Van hóa, Th thao và 
Du ljch 

V vic tang cithng cong tác quãn 1 và t chüc 1 
hi näm 2019 

9 25/12/20 19 Cong van s 
976/S VHTTDL-QLDSVH 

S& Van hóa, Th thao va 
Du ljch 

V vic tang cu&ng cong tác quãn 1 và tO chc lé 
hi nàm 2020 



TJY BAN NHAN DAN TIINH TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH 

BIEU TONG HVP 
VIC QUAN L THU CHI TX CAC HOiST BONG LE HO! 

(Kern theo Báo cáo só',W ngày 25/5/2O2O cja Sà Van hóa, The' thao và Du lich,,) 

Stt Các 1oi hInh 
lê hi 

Tong thu, chi tir các hott 
dng 1 hi 2015-2020 

Tiên thu tir cong thrc 

Nãm 2015 Näm 2016 Näm 2017 Nãm 2028 Näm 2019 Näm 2020 
Tng thu T6ng chi 

L hi truyên 
thông 
HuynLâm 
BInh 

1.083.750.000 1.083.750.000 0 0 0 48.705.000 4.179.000 0 

HuynChiêm 
Hóa 

387.732.000 425.791.500 0 0 0 0 0 0 

HuynScin 
Dung 

2.109.616.000 1.858.520.000 370.000.000 345.524.000 374.797.000 401.956.000 311.029.000 305.385.000 

Huyn Yen 
Scm 

278.000.000 278.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 

Huyn Ham 
Yen 

123.963.000 258.567.000 22.414.000 0 35.936.000 30.923.000 34.690.000 0 

Thành ph6 20.622.922.000 2.866.259.376 3.484.315.000 2.559.682.000 4.474.972.000 4.700.872.000 4.495.148.000 907.93 3.000 

Tng cong 24.605.983.000 6.770.887.376 3.876.729.000 2.905.206.000 4.915.705.000 5.212.456.000 4.875.046.000 1.213.318.000 

2 Lhôivàn 
hóa 



Huyn Chiêm 
Hóa 

95.675.000 95.675.000 68.373.000 471.760.000 65.654.000 62.262.000 54.485.000 33.352.000 

HuynHàm 
Yen 

395.700.000 1.103.746.000 0 0 0 0 0 0 

Thànhph 0 6.631.152.300 0 0 0 0 0 

Tong cong 491.375.000 7.830.573.300 68.373.000 471.760.000 65.654.000 62.262.000 54.485.000 33.352.000 
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