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S: /BC-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 03 tháng 6 nám 2020 

BAO CÁO 
TInh hInh thurc hin Quyt dlnh  s 2214/QD-TTg ngày 14/11/2013 

clia Thu tlthng ChInh phü, giai doin 2013-2020 

Can cü Van bàn s 1 73/BDT-KHTH ngày 15/5/2020 cüa Ban Dan tc tinh 
ye vic báo cáo tInh hInh thirc hin Quyêt djnh so 2214/QD-TTg ngày 14/11/2013 
cüa Thu ttràng ChInh phü, Si Van hoá, The thao và Du ljch báo cáo nhu sau: 

1. Tlnh hInh trin khai 

Thirc hin Quy& djIIh s 2214/QD-TTg ngày 14/11/2013 cüa Thu tuàng 
ChInh phü ye phê duyt Dê an "Tang cumg hcp tác quôc tê, h trçl phát triên 
kinh tê - xã hi vüng dông bào dan tc thiêu so", trong nhirng 11am qua, ngành 
dã tham mini cho Uy ban nhân dan tmnh nhieu giãi pháp tIch circ dêbáo ton và 
phát huy von di san van hóa dtc sac cüa dông bào các dan tc thieu sO; xây drng 
các thiet ché van hóa phic vi1 dông bào dan tc thiêu sO, nhix: Quyêt djnh so 
307/QD-UBNID ngày 15/9/2016 ye vic phê duyt Dê an xây dirng nhà van boa 
thôn, bàn, to dan phô gàn vói san the thao và khuôn viên giai dioan 20 16-2025 
trên dja bàn tinh Tuyên Quang; Quyêt djnh so 43 5/QD-UBND ngày 20/12/2016 
ye vic phê duyt Dê an Bào ton và phát triên van hóa các dan tc thiêu so tinh 
Tuyên Quang giai dotn 2016- 2020... phôi hçip vói các s, ban, ngành, Uy ban 
nhân dan các huyn, thành phô tang cumg tuyên truyên chU truong cüa Bang, 
chInh sách pháp 1ut cüa Nhà nuc, các van bàn chi dao  cüa Trung ucmg, cüa 
tinh tci vüng sâu, vüng xa, vüng dOng bào dan tc thiêu so ye vic gin giü, bào 
ton và phát huy các giá trj van hóa truyên thông tot dçp cüa các dan tc thiêu so. 
Thirc hin tot cong tác giü gin và phát huy di san van hóa vt the, phi 4t the cüa 
các dan tc thiêu sO trên dja bàn tinh. 

2. Tng kt thãnh qua dit thrçrc trong giai doin 2013-2020 

2.1. Vê' báo tó'n vàphát trien van hóa truye'n tho'ng 

Hoàn thành kim kê di san van hóa phi 4t th trên dja bàn tinh Tuyên 
Quang dôi vói 16/26 dan tc, gOm: Dan tc Kinh, Tày, Dao, Mông, San Chay, 
Nüng, San DIu, La ChI, Pa Then, Ci Lao, Ngái, Mithng, Giáy, Pu Péo, Hoa, 
nhóm ngithi Thüy. Kiem kê toàn din 40 di san van hóa phi 4t the, 1ira chpn 
nhffig di san tieu biêu 1p hO so dê nghj B Van hóa, The thao và Du ljch dua vào 
Danh m%lc di san van hóaphi vt the quOc gia. Lp 9 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 
4t the quOc gia, ket qua dà có 8 di san cüa dOng bào dan tc thiêu so duc cong 
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nhn: Hat Páo dung, 1 Cp sc cüa dan tc Dao; Kéo co truyn thong cüa cong 
dông các dan tc Tuyên Quang; hat So9ng Co cüa dan tc San DIu; hat SInh ca 
cUa dan tc Cao Lan; L hi DInh Thç Vrc; L hi rixic Mu dn H, den 
Thuçing và den Y La; Ngh thut trang trI trén trang phiic truyên thông cüa ngithi 
Dao Do. Phôi hap vài Vin Am nhac và các tinh Co di san Then 1p Ho so dê cü 
quôc gia "Thçrc hành Then cüa nguñ Tày, Nüng, Thai Vit Nam" dê nghj 
UNESCO Cong nhn di san van boa phi vt the dti din cüa nhân loti. Ngày 
12/12/2019, UNESCO dã cong nhn ho so "T1c hành Then cüa nguYi Tày, 
Nüng, Thai Vit Nam" là di san van hóa phi 4t the dai  din cüa nhân loai. 

Day manh  cOng tác tuyên truyên chü tnrang cüa Dàng, chInh sách pháp 
1ut cüa Nhà nuOc, các van bàn chi d,o cüa Trung uang, cüa tinh tói vüng sâu, 
vüng xa, vüng dông bào dan tc thiêu so ye ViC gin gii, bão ton và phát buy CáC 
giá trj van hóa truyên thông tot dçp cüa các dan tOe  thiêu so; 4n dng nhân dan 
giU gin không gianvän boa dC sac cüa dan tOe,  git nguyen hin trng, cành 
quan, kiên trüc truyên thông; dng viên, khuyên khIch dông bào dan tOc  thiêu so 
thung xuyên sir diing ngôn ngü, trang phiic truyên thông và nâng cao thüc 
trong vic km giU bào ton h thông nhà 6 truyên thông cüa dan tOe  minh. 

H trçr vic giü gIn ting nói, chü viêt cüa các dan tOc  thiu s thông qua 
vic thçrc hin mOt  sO dê tài khoa h9c nghiên ciru bào tOn, phát huy nhüng di san 
van hóa cüa các dan tOc  thiêu sO, nhu: Nghiên ciru Bâo ton phát buy giá trj di 
san Then trên dja bàn tinh Tuyên Quang; Bào ton và phát buy giá trj van hoá 
truyên thông Lang van boa Giêng Tanh gän vyi phát triên du ljch ben vftng tinh 
Tuyên Quang,... Nghiên cIru, phirc dimg lé hOi  truyên thông cüa CáC dan tOe, 
nhii: Lê hOi  Lông Tong cüa dan tOe  Tày thj trân VTnh LOc,  Bàn Cuông xã Minh 
Quang (huyn Chiêm Hóa), lé hOi  Dam May dan tOc  Dao, xã Lang Quán; lê hOi 
DInh Minh Cam, dan tOe  Cao Lan, xà DOi  Birth (huyn Yen Son); le hOi  Nhày 
lira cüa dan tOc  Pa Then, xã Linh Phü, huyn Chiêm Hóa... 

Lam t& cong tác giáo diic van boa truyn tMng cUa các dan tOe  thiu s 
den dông dão quail chüng nhân dan, dc bit là các em hc sinh, sinh viên trên 
dja bàn tinh thông qua các chuong trinh trãi nghim thrc té tai  Bão tang tinh, 
nhu: "Xay sat go truyên thông cüa ngui Tày tinh Tuyen Quang", "Lê cap sac 
cüa ngithi Dao tinh Tuyên Quang", "Tim hiêutêt Thanh minh và barth chim gâu 
cüa ngu?i Cao Lan tinh Tuyên Quang", "Nghe dt thu cOng và các trô choi dan 
gian truyen thOng cüa ngu?i Tày tinh Tuyen Quang"... To chüc si.ru tam tài lieu, 
hin vt ye dOng bào dan tOe  thiêu sO d phirc vi eOng tác tnrng bay và bô sung 
kho co sâ cüa bào tang; tien hành tOng kiêm kê l hOi  tren dja bàn toàn tinh. 

Hrnfng dn thành 1p và duy tn hoat  dOng thumg xuyên tren 200 câu lac 
bô dan hat dan ca và bào ton van boa dan tOe;  70 câu lac bO hat Then - dan 
TInh; 06 câu lc bO hat Páo dung cüa dan tOc  Dao; 13 câu lac bO hat SInh ca 
eüa dan tOe  Cao Lan,... djnh kS'  to chüc các hOi  thi,  hOi  dien, lien hoan van 
ngh quail chüng tr cap tinh den co s&. Chuong trInh, tiêt mitre tham gia cüa 
eác doàn thu tr9ng khai thác các chat 1iu dan Ca, dan vU dan tOe,  dc bit là 
khai tháC và phát triên eáe loai  hInh ngh thu.t dan tOe  truyên thông tieu bieu 
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nhu: hat Then (dan tc Tày), hat Páo dung, müa Cap sc (dan tc Dao); hat 
SInh ca, müa hi (dan tOe  Cao Lan); hat So9ng cô (dan tOc  San DIu)... Qua do, 
gop phân bâo ton, phát huy bàn sac van hóa dan tOe, tao duc phong trào van 
hoá van ngh sôi nôi, lành manh,  nhäm tmg bixâc nâng cao müc huàng thi 
van hóa, bài trir các hU tiic lac  hu, me tIn, xây dirng môi tnthng van hóa lành 
manh, phong phii trên dja bàn dan ci!. 

Vic tang cinmg giao lixu van mang tInh cht vüng min ducic chii trçng, 
tham mini to chüc thành cong Ngày hOi  van hóa các dan tOe  vüng Dông Bäc lan 
thu VIII, Lien hoan ngh thut Hat Then - Dan tInh các dan tOe  Tày, Nüng, Thai 
Vit Nam lan thu v, Ngày hOi  van hóa dan tOe  Dao toàn quôc, Lien hoan trinh 
diên di san van hóa phi 4t the quOc gia,... thông qua do tao  diêu kin dé dOng 
bâo các dan tOc  thiêu sO dugc giao hxu, h9c hói, tang cung hiêu biêt lan nhau, 
that ch.t tInh doàn két các dan tOe,  dông thai vi vice lam cho nhiêu giá trj van 
boa truyên thông tot dçp cüa các dan tOc  tiêp tiic due khoi day, báo ton và phát 
huy trong di song cOng dông. 

2.2. Xây dung các thièt chê' van hóa phyc vy dng bào dan t5c thie2u so 

Hin nay, trên dja bàn tinh eó 127/138 xà, phu&ng, thj trn có nhà van hóa 
xà (trong do cO 51 nhà van hOa xd dgt chuán theo quy d/nh cüa Bó Van hóa, The 
thao và Du ljch). Tü näm 2013 den nàm 2020 xây dirng mói dugc 16 nhà van 
hóa xã. Toàn tinh cO 1640 thôn, bàn, to dan phô có nba vn hóa, trong do có 1.139 
nha van hóa - khu the thao thôn, bàn, to dan phô dat  quy chuân theo quy djnh cüa 
BO Van hóa, The thao và Du ljch gän vi tiêu chI xây dçrng nông thôn mâi. 

3. Dánh giá chung 

3.1. Thunlcri 

- DuçYe sr quan tam cüa Dâng, Nhà nuc, Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh, 
trong nhftng nam qua, vic triên khai các chuang trinh, dê an nhàm ho trçi phát triên 
kinh tê - xã hOi  yang dông bào dan tOe  thiêu so dã có nhttng dOi thay dáng ké. 

- Thirc hin t& cOng tác tuyên truyên các chü truang, dung li cüa Dàng, 
chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nijOc ye cong tác dan tOe  thông qua các boat dOng 
giao km van boa, van ngh, the dic, the thao, chiêu phim km dOng phc vi 
vüng sâu, ng xa, vUng dOng bào dan, tOe  thiêu sO, gop phân gin giü, báo ton và 
phát buy cáe giá trj van boa truyên thông tot dçp cüa các dan tOe  thiêu so, dOng 
thai nâng cao müc hithng thii van bOa tinh than, tao  sir dOng thun, doàn kêt 
trong than dan. Thirc hin tot cOng táe giü gin và phat huy di san van hOa 4t 
the, phi 4t the cüa các dan tOe  thiêu sO tren dja bàn tinh. 

3.2. Khó k/ian, hgn ché' 

- Nh.n thüc eUa dng bào v cOng tác bào tn và phát huy giá trj van hóa 
truyên thông eüa dan tOe  eon thiêu han  chê, chua cO thüc bão hru, truyen b 
van boa eüa dan tOe  minh eho the h kê tiep. De thu eüa di san van bOa là tOn 
tai trong trI nhO, duc km truyên qua nhiêu the h bang truyên khâu, m.t kháe 
nhttng nguii hiêu van hóa cüa eac dan tOe  tuOi ngày càng cao, già yêu, bnh tat, 
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nhiu nguYi dã qua dêd, day là tr& ngi ló'n nht trong vic bâo tn van hóa 4t 
the, phi 4t the trong dông bào dan tc thiêu so. 

- Trên dja bàn có dng bào dan tc thiu s sinh sng t l h nghèo con 
cao, trInh d dan trI thâp; trInh d san xuât lac hu, kinh te van l thuc nhiêu 
vào tu nhiên; ht tang giao thông và h thông các thiêt chê, co si vt chat cho 
hoat dng van hoá thiêu dông b; kinh phi ho trçi, dâu tu, cong tác xä hi boa 
cOn nhiêu han  ché... các hü t11c, lac hau nhât là tang ma mt sO vüng dông bào 
dan tc thiêu so chua duçic xóa bO, gay ton kém, lang phi; các t nan  xã hi 
dang có nguy cci büng phát và lan rng trong vüng nông thôn. 

3.3. Nguyen nhán 

- Sir thay dii và xâm thp cUa các phucmg tin thông tin d.i chüng thu 
các kêth giài tn truyên hInh, qua trInh do thj boa, nên kinh tê hang hóa nhiêu 
thành phân da tác dng math  m den di song van hóa, phuong thrc sith hoat, 
san xuât cüa dông bào dan tc thiêu so dã lam cho van hóa truyên thông thay dôi 
mt each thath chóng. 

- Mt s vüng dng bào dan tc thiu s xut hin sr gia tang khoâng 
each giàu - nghèo; mtt trái cüa kinh té thj trung tác dng sâu rng den mi mt 
cüa dyi song kith tê - xä hi. mt so nth, trIth d dan tn thâp, t l dói nghèo 
cOn cao, trIth d san xuât lac  hu, kinh te van l thuc thiêu vào tir nhiên... 

4. Xây diyng k hoch các nhim vçi trin khai giai don 2021-2025 

- Tham mu'u Uy ban nhân dan tinh tip t'çlc trin khai D an Bão tn và 
phát trien van hóa các dan tc thiêu so tith Tuyên Quang giai doan 2021-2025, 
vOi các ni dung cii the sau: 

+ L.p 10 h so di san van hóa phi 4t th d nghj B Van hóa, Th thao 
và Du ljch dua vào Dath miic di san van hóa phi 4t the quOc gia. 

+ Tip tic tuyên truyn dng viên, khuyn khich dng bào dan tc thiu 
sO thut'mg xuyên si'r diing trang phiic truyên thông và nâng cao thüc trong vic 
luu gilt bâo ton h thông thà a truyên thông cüa dan tc mInh. 

+ Xây drng 10 chuong trIth tham quan hc tap,  trài nghim mt s di san 
van boa tiêu biêu cüa dông bào dan tc thiêu sO. 

+ Suu tm 100 tài 1iu, hin 4t v dng bào dan tc thiu s& 

+ Thirc hin 01 d tài khoa h9c nghiên ciru bâo tn, phát buy nhltng di san 
van hóa cüa các dan tc thieu sO. 

- Tham mixu các giài phap buy dng mi ngun 1irc cho bão tn và phát 
trien van boa các dan tc thieu so cüa tith, gän két gifta nhim vi phát triên 
kith te du ljch vOi phát trien van boa, dc bit tai  các dja bàn tr9ng diem vüng 
sâu, yang xa, vüng dc bit khó khän cüa tinh; tang cixang sir dâu tu cüa Nba 
nuóc, day manh  xà hi boa các hoat  dng van boa; chü trng dau tu xay dmg 
Trung tam Van bOa - The thao xä, phuang, thj trân; Nhà Van boa - Khu the thao 
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thôn theo Quy chun cüa B Van hóa, Th thao và Du ljch gn vth xây drng 
nông thôn mdi. 

A A 
5. Be xuat, kien ngh 

- D nghj Chinh phü quan tam, phân b ngân sách cho Tuyên Quang phát 
triên ht tang du ljch két hçip vâi triên khai dông b các dir an phát huy giá trj di 
san van hóa phi 4t the cüa các dan tc thiêu so. 

- D nghj B Van hóa, Th thao và Du ljch hang 11am tang cung phãn b 
nguôn von Chuong trInh mi1c tiêu phát triên van hóa ho trçi xây mói, sfra chüa, 
nâng cap, cap trang thiêt bj cho Nhà van hóa - Khu the thao thôn, bàn, tO dan phô; 
triên khai các dê tài khoa h9c lien quan den smi tam, nghiên cu, bâo ton và phát 
huy các giá tn di san van hóa các dan tc, gän vói miic tiêu, nhim vi phát triên 
kinh tê - xã hi cho các dja phuang no'i dông bào dan tc thiêu so sinh song. 

H trçr hoat  dng tuyên truyn, quãng bá xüc tin du ljch các vüng dan tc 
thiêu so; giüp di tinh nghiên ciru, khão sat, tiêm nàng du ljch, lira chçn xây 
drng các san phâm du ljch dtc tnmg cho vüng dan tc thiêu so; to chüc các sir 
kin du flch  lan tti yang dan tc thiêu so... ho trg cac chuang trInh dào tao,  bôi 
dung, tp huân nguôn nhân 1?c  cho ng dan tc thiêu so. 

- D nghj Uy ban dan tc quan tam, h trg kinh phi thông qua các dir an 
dé triên khai xây dimg san 4n dng, nhà tp luyn, be bcii và dâu tu trang thiêt 
bj, cci sâ 4t chat the diic the thao cho các dja phumg ni dông bào dan tc thiêu 
so sinh song. 

S& Van hóa, Th thao và Du ljch trân tr9ng báo cáo.!. 

Noi nhçmn: 
- Ban Dan toe tinh; 
- Lành dao Si; 
- Luu VT, QLDSVH. 

GIAMBOC 

A Thj Mai 
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