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P11 THAO 

  

BAO CÁO 
V vic bão ton, phát triên van hóa các dan tc thiu s trên 

dja bàn tinh Tuyên Quang, giai don 2016 - 2020 

CAn cü K hoach  ban hành theo Quyt djnh s 16/QD-HDNID ngày 
22/02/2020 cUa Ban VAn hóa - XA hi, Hi dông nhân dan tinh v vic giám sat 
vic bào ton, phát triên vAn hóa các dan tc thiêu so trên da bàn tinh Tuyên Quang, 
giai doan 2016 - 2020, Uy ban nhân dan tinh báo cáo thu sau: 

i. KHAI QUÁT CHUNG DAC TQC THIEU sO vA VAN HOA CUA 
CÁC DAC TQC THIEU so TREN DIA  BÀN T!NH 

Tuyên Quang là rnt tinh mien nüi näm a vüng Dông Bäc, tong din tIch tir 
nhiên 5.800 km2. Dan so trên 78 van  nguai, trong do dan tc thiêu so chiêm 56% 
dan so toàn tith. Theo so lieu thông kê tith Tuyên Quang cO trên 22 dan tc, tuy 
nhiên chi có mOt so dan tc gôm: Tày, Dao (9 ngành), San Chay (Cao Lan - San 
ChI), San DIu, Nüng, MOng (3 ngành) , Pa Then và nhóm ngui ThuS', cix tri1 theo 
cong diông. Môi dan tc thiêu so có bàn sAc vAn hóa truyên thông riêng, duçc liiu 
truyên qua bao the h the hin qua trang phiic, tiêng nói, phong tiic tQtp quán (tang 
ma, cuâi xin, vào nhà mai...), cách irng xi:r trong gia dInh, cong dOng, lang bàn; 
tn thirc dan gian dc bit là các loai hIth ngh thut, dan Ca, dan vu dc dáo nôi 
bat, thu: Hat Then (dan tc Tày), hat sInh Ca (dan tc Cao Lan), hat So9ng Co 
(dan tc San DIu), hat Páo Dung (dan tc Dao) Hat CO lAu (lay co), hat giao duyên; 
hat Sli, hat Soong hao, Hat Sli Giang (dan tc Nüng); các lê hi dan gian truyên 
thng tO chuc vào djp dâu näm mâi nhu: Lê hi Lông TOng, Câu May, Câu Müa 
(dan tc Tày), lê hi DInh (dan tc Cao Lan); các nghi lê truyên thông nhu: Lê 
cap sc, l Têt Nhãy (dan tc Dao), lê Câu KhoAn, Cüng Corn (dan tc Tày); lê 
Nhây lira (dan tc Pa Then)... Co the nói di san vAn hóa truyên thông cüa các dan 
tc thiu s tinh Tuyên Quang hêt Sirc phong phü và da dng ye cà giá trj vAn hóa 
vt th và phi 4t the, các giá trj vAn hóa luôn dugc bão km trao truyên, bô sung, 
sang tao  qua các the h theo chiêu huàng tIch c1rc, hOa chung trong "dOng chãy" 
cüa cong dOng vAn hóa cüa CáC dan tc Vit Nam. 

Tuy nhiên, qua kim kê di san vAn hóa phi vt th trên da bàn tinh cho thy, 
bàn s&c vAn hóa cüa các dan tc thiêu so nói chung bj rnai mt hoc biên dOi nhanh 
chóng, thtm chI có dan tc không tim duçc the net vAn hóa dc trung. Cii the: 
Dan tc Tày thng kê 57 di sAn, trong do 28 di sAn dang bj rnai met; dan tc Dao 
thng kê 33 di sAn, trong do 67 di san dang bj mai met; dan tc Cao Lan thông ké 
42 di sAn, trong do 18 di sAn dang bj mai met;  dan tc Nüng thông ke 47 di sAn, 
trong do 24 di sAn dang bj mai met; dan tc Mông thông kê 24 di sAn, trong do 12 



di san dang bj mai met; dan tc San DIu thng kê 10 di san, trong do 04 di san 
dang bj mai met; dan tc La ChI thông ké 7 di san, trong do 01 di san dang bi mai 
met; dan tc Pa Then thông kê 04 di san, trong do 03 di san dang bj mai môt; dan 
tc Pu Péo thông ké 13 di san, trong do 05 di san dang bj mai môt; dan tôc C 
Lao thông kê 03 di san, trong do 01 di san dang bj mai met; tc ngi.thi Thüy thng 
ké 24 di san, trong do 14 di san dang bj mai met. 

DM vi van hóa 4t th& nhIn chung các dan tc thiu s trên da bàn tinh 
vn si:r dirng trang phc cüadân tc mInh nhimg chü yu là trang phiic ntt va chi 
ducic sir dung vào djp lé, têt, cuâi hOi, cüng bái và biêu din van ngh. Nhà & 
truyên thông cüa các dan tc Tày, Nüng, Cao Lan và các ngành Dao (Thanh Y, 
Ao Dài, Quân Träng) a nhà san, nhung do diêu kin kinh t khó khän, vic dung 
mt ngôi nhà san truyên thông ton kern nhiêu kinh phi, han ntra vt lieu d dung 
nhà chü yêu bang go, ma nguôn g hin nay rat hiêm, vi 4y trong các lang bàn 
dan tc thiêu so hin nay không con giü duc nhiêu ngôi nhà san truyên thng. 
Nghê truyên thông cüa các dan tc thiêu sO dang có nguy Ca mai mt cao b&i 
dông bào It s& diing trang phiic truyên thông, con các vt diing trong gia dInh 
chü yêu dUng hang ban san trén th tru&ng. 

II. CONG TAC CHI DiO, DIEU HANH TRONG VIC BAO TON, 
PHAT TRIEN VAN HOA CAC DAN TQC THIEU sO 

Thrc hin Nghj quyêt so 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 cUa Ban Chp hành 
Trung ucing khóa IX ye cOng tác dan tc; Nghj quyêt so 33-NQ/TW ngày 
09/6/2014 cUa Ban Chap hành Trung uang Dàng (khóa XI) ye xây dung và phát 
trin van hóa, con ngu&i Vit Nam dáp 1rng yêu câu phát triên ben vftng dat nithc; 
Quyêt djnh so 1270/QD-TTg ngày 27/7/20 11 cUa ThU tu&ng Chinh phU ye vic 
phê duyt Dê an báo ton phát triên van hóa dan tc thiêu so Vit Nam den näm 
2020; Quyêt djnh sO 2723/QD-BVHTTL ngày 03/8/2016 cUa B Van hóa, The 
thao và Du ljch ye vic phê duyt Dr an gàn ket phát triên kinh tê và bao tOn, phát 
trin van hóa các dan tc thiêu so; Nghj quyêt Di hOi  Dàng b tinh Tuyên Quang 
ln thU XVI; Chuong trInh hành dng so 37-CTr/TU ngày 18/9/20 14 cUa Ban 
Chap hành Dàng b tinh Tuyên Quang (khóa XV) thirc hin Nghj quyêt so 33-
NQ/TW ngày 09/6/2014 cUa Ban Chap hành Trung uang Dàng (khóa XI) ye xây 
d%rng và phát triên van hOa, con ngu&i Vit Nam dáp 1mg yêu câu phát triên ben 
vttng dt nu&c; Chuang trinh hành dng so 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 cUa Ban 
Chp hành Dàng b tinh thirc hin Nghj quyêt Dti hi dai  biêu toàn quôc lan thU 
XII cUa Dàng và Nghj quyêt Dii hi dai  biêu Dàng b tinh Tuyên Quang lan thU 
XVI; Kt 1un sO 28-KL/TU ngày 18/5/20 16 cUa Ban Thu&ng vi,i Tinh Uy (khOa 
XVI) ye nhim vii, giãi pháp phát triên du ljch giai don 2016 - 2020... Uy ban 
nhân dan tinh ban hành Kê hoach so 36-KT-IfUBND ngày 20/6/2014 ye triên khai 
thrc hin Chuang trInh hành dng thirc hin chiên 1uçc cong tác dan tc den näm 
2020; K hoch s 51/KH-UBND ngày 23/6/2016 ye phát triên du ljch tinh Tuyen 
Quang giai doan 2016-2020; Quy hoch phát triên sir nghip van hóa tinh Tuyên 
Quang diên nAm 2020; Quy hoich phát triên tong the du ljch tinh Tuyên Quang 
dn nam 2020, dijnh huàng den nam 2030; Quy hoch phát triên sçr nghip the 
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thao dn dn nàm 2020; Quy dijnh v thirc hin np sng van minh trong vic cuói, 
vic tang và lé hi; Quy djnh chi tiêt tiêu chuân ye xây dirng gia dinh van boa, 
thôn, bàn, to dan phô van boa; Dê an "Bâo tOn, phát trin van hóa các dan tc 
thiêu so tinh Tuyên Quang giai doan 2016 - 2020"... chi dio các si, ban, ngành, 
Uy ban nhân dan các huyn, thành phô tang cithng tuyên truyn chü trucing cüa 
Dàng, chInh sách pháp 1ut cüa Nhà nrn9c, các van bàn chi dao  cüa Trung isang, 
cUa tinh ti vüng sâu, vüng xa, vüng dông bào dan tc thiu s v vic gin gii, 
bâo ton và phát buy các giá trj van hóa truyên thông tot dçp cüa các dan tOc  thiu 
so. Thirc hin tot cong tac giü gin và phát huy di san van hóa 4t th, phi vat th 
cüa các dan tôc thiêu so tren dia bàn tinh. 

III. KET QUA THC HIN VIC BAO TON, PHAT TRIEN VAN 
HOA CAC DAN TQC THIEU sO GIAI DO4N 2016-2020 

1. Cong tác nghiên cfru stru tm, kim kê các di san van hóa và lap h 
so' di san van hóa tiêu biêu cüa các dan tôc thiêu so trên dia bàn tinh 

- Hoàn thành kim ké di san van boa phi 4t th trên dja bàn tinh Tuyên 
Quang dOi vái 16/26 dan tc, gOm: Dan tc Kinh, Tày, Dao, Mông, San Chay, 
Nüng, San DIu, La ChI, Pa Then, C Lao, Ngái, Mu&ig, Giáy, Pu Péo, Hoa, nhóm 
ngiii ThUy. Kiêm kê toàn din 40 di san van boa phi 4t th& lira chçn nhüng di 
san tiêu biêu 1p ho so de nghj B Van boa, The thao và Du ljch dua vào Danh 
mçic di san van hóa phi vt the quôc gia. 

- Lp 06 h so di san van boa phi vt the trInh Bô Van hóa, Th thao và Du 
ljch diza vào Danh sách di san van hóa phi 4t the quôc gia, kêt qua dã có 04 di 
san cüa dông bào dan tc thiêu so duçic cOng nhn. PhOi hçp vâi Vin Am nhac 
và các tinh có di san Then 1p Ho so dé cir quôc gia "Thirc hành Then cüa nguii 
Tày, Nüng, Thai Vit Nam" dê ngh UNESCO cOng nhn di san van boa phi 4t 
th dti din cüa nhân 1oti. Ngày 12/12/20 19, UNESCO dà cong nhn ho so "Thirc 
hành Then cüa ngithi Tày, Ning, Thai Vit Nam" là di san van boa phi vt the dai 
diên cüa nhân loai. 

2. Cong tác tuyên truyên, phô bin, gió'i thiu, quãng bá di san van hóa 
tiêu biu cüa các dan tc thiêu so; giáo diic van hóa truyên thông cüa các dan 
tc thiêu s trên dla  bàn tinh 

Chi dao các s&, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thành pM tang 
cithng cOng tác tuyên truyên chü truo'ng cüa Dàng, chInh sách pháp lut cüa Nha 
nuOc, các van bàn chi do cUa Trung uo'ng, cüa tinh tâi vüng sâu, vüng xa, v1ng 
dng bào dan tc thiu so ye vic gin giü, bão ton và phát huy các giá trj van boa 
truyn tMng tot dçp cüa các dan tc thieu sO; vn dng nhân dan giü gin khOng 
gian van hóa dc sc cüa dan tc, gi nguyen hin trng, cành quan, kien true 
truyn tMng; dng vien, khuyên khIch dông bào dan tc thieu sO thung xuyen 
s1r diing ngOn ngi, trang phiic truyn thông và nâng cao thuc trong vic hxu giu 
bão tn h tMng nba a truyen thông cüa dan te mInh. 

Tang cuang xüc tin, quàng bá di san van bOa thông qua vic giOi thiu các 
l hi truyn tMng, danh lam thang cânh, van hOa dc sac cüa dông bào các dan 
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tOe thiu s trong tinh trén các phixang tin thông tin di chüng. T chirc thành 
cong Lien hoan trInh diên di san van hóa phi vt the quOc gia và L hOi  Thành 
Tuyên; Ngày van hóa Tuyên Quang tti Ha NOi;  tham gia Chuong trInh du ljch 
qua nhQ'ng mien di san Vit Bäc... qua do gii thiu den dOng dão nhân dan, du 
khách trong và ngoài nuäc ye các di san van hóa phi 4t th tiêu biu cüa các dan 
tOc thiêu so tinh Tuyên Quang. 

Nghiên ciru, phitc dirng các l hi truyên thng cüa các dan tOe,  nhu: L 
hOi Lông Tong cüa dan tOe  Tày thj trân Vinh LOc,  Bàn Cung xã Minh Quang 
(huyn Chiêm Hóa), lê hOi  Dam May dan tOc  Dao, xã Lang Quán; l hi DInh 
Minh Cam, dan tOe  Cao Lan, xã DOi  BInh (huyn Yen San); 1 hOi  Nhày kra cüa 
dan tOe  Pa Then, xã Linh Phü, huyn Chiêm Hóa... 

Lam tht cOng tác giáo diic van hóa truyn thng cüa các dan tOc  thiu s 
den dOng dâo quân chüng nhân dan, d.c bit là các em hc sinh, sinh viên trên dja 
bàn tinh thông qua các chi.rang trInh trài nghim thirc tê tai  Bào tang tinh, nhu: 
"Xay sat go truyên thông cüa ngithi Tày tinh Tuyên Quang", "Lê cap sac cüa 
ngiIi Dao tinh Tuyên Quang", "TIm hiêu têt Thanh minh và bánh chim gâu cüa 
nguii Cao Lan tinh Tuyên Quang", "Nghê dt thu cong và các trO chai dan gian 
truyên thông cüa ngithi Tày tinh Tuyên Quang"... Tang cuing cong tác giáo dic 
truyên thông ljch sir, van hoá thông qua chuong trInh giáo dc nOi  khoá, ngoi 
khoá a các cap h9c, bc h9c. Khuyên khich hyc sinh dan tOc  thiêu sO m.c trang 
phiic cüa dan tOc  mInh, It nhât mOt  ngày trongtuân. Các trumg h9c có hçc sinh 
dan tOe  thiêu so thành 1p các câu 1c bO bào ton trang phiic, ngôn ngft, chft viêt 
cüa các dan tOe  thiêu so; djnh k' to chirc các buoi sinh hoat,  tça dam ye van dê 
báo ton và phát huy bàn sac van hóa dan tOe,  dê hçc sinh dan tOe  thiêu sO cO diêu 
kin sft diing ngOn ngft cüa dan tOe  mInh. 

3. Két qua bão ton, phát huy và phát trin giá trl  van hóa cüa các dan 
tOc thiu s 

Vic gift gin ting nói, chft vit cüa cáe dan tOe  thiu s duçic h trçl thOng 
qua thirc hin mOt so dé tài khoa h9c nghiên ciru bào tOn, phát huy nhU'ng di san 
van hóa cüa cáe dan tOe  thiêu sO, nhu: Nghiên ciru van hóa truyen thông dan tOe 
Pa Then; Nghiên ciru van hOa truyên thông dan tOe  San DIu; Nghiên c1ru Bào ton 
phát huy giá trj di san Then trên dja bàn tinh Tuyên Quang... và phát hành mOt  sO 
n phm van hOa mang dm bàn sac cüa các dan tOe  thiêu sO dê giai thiu den 

dOng dào cOng chüng. 

Chü tr9ng duy tn t ehi'rc các l hOi  truyn thng cüa cáe dan tOe  thiu s 
trên dja bàn, nhu: Lé hOi  LOng TOng, thj tran Na Hang, xâ Dà Vj, xä Yen Hoa, xà 
San Phü, xà Nang Khà (huyn Na Hang), xã Lang Can, xa Thuçmg Lam (huyn 
Lam Binh), xã Kim BInh, xã Phü BInh (huyn Chiem HOa); lê hOi Cau May dInh 
Hng Thai, l hOi  Câu Müa dInh Tan Trào, xã Tan Trào; lê hOi  dinh Nhir Xuyên, 
xä Dng Qu (huyn Son Duang); l hOi  dInh Giêng Tanh, xã Kim PhO (huyn 
Yen San), 1 hOi  DInh Song Linh, xã LuO'ng Vuqng (thành phO Tuyên Quang); 
L hOi  Nhày lua, dan tOe  Pa Then, xä Hông Quang (huyn Lam BInh)... Toàn tinh 
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hin có 43 1 hi, trong do có 04 1 hi ton giáo; 02 l hi each mng; 03 1 hi 
van hóa du ljch; 34 lé hi dan gian. 

Thành ltp và duy trI hoit dng thu0ng xuyén trén 200 cau 1tc b dan hat 
dan ca vâ báo ton van hOa dan tc; 70 câu lac b hat Then - dan TInh; 06 câu lac 
b hat Páo dung cüa dan tc Dao; 13 câu lac  b hat SInh ca cüa dan ttc Cao Lan,... 
djnh kr to chüc các hi thi, hi diên, lien hoan van ngh qun chüng t11 cp tinh 
den ca sâ. Chiiang trInh, tiêt miic tham gia cüa các doàn chü tr9ng khai thác các 
chat 1iu dan Ca, dan vu dan tc, dc bit là khai thác và phát trin các loi hInh 
ngh thut dan tc truyên thông tiêu biêu nhu: hat Then (dan tc Tày), hat Páo 
dung, mUa Cap sac (dan tc Dao); hat SInh Ca, rnüa hi (dan tc Cao Lan); hat 
So9ng cô (dan tc San DIu)... Qua do, gop phân bào tOn, phát huy bàn sac van 
hóa dan tc, tto dixqc phong trào van boa van ngh sôi nOi, lành mnh, nhm tü'ng 
buic nâng cao mi1c hu&ng thii van hóa, bài trux CáC hü tiic lc hu, me tin, xay 
dimg mOi tnthng van hóa lành mnh, phong phü trên dja bàn dan CU. 

Bão tn kin trüc nhà , ngh thu cOng truyn thng, các trO thai dan gian, 
van hóa am thirc... dê phát triên du ljch cong dông tai  mt so huyn, nhu: Mo hInh 
du lch cong diông trên dja bàn huyn Lam BInh; Lang van hoá - du ljch Giêng 
Tanh, xã Kim Phü, huyn Yen San; Lang Khau Tràng, xã Hông Thai, huyn Na 
Hang; Lang Van hoá Tan An, xà Tan An, huyn Chiêm Hoá; thôn Biên xã Phiic 
San, huyn Chiêm Hóa; thôn Cao Dithng, xã Yen Thun, huyn Ham Yen... 

4. Vic xây thyng dôi song van hóa và môi tru*ng phát trin van hóa 
phic vui dông bào dan tc thiêu so 

Thung xuyên quan tarn chi dao  xây dirng và nâng cao chat lucmg, hiu 
qua hot dng cüa các thiêt ché van hóa phçic vi dông bào các dan tC thiêu so. 
Thirc hin chü truang "Nhân dan lam, Nhà flLTOC ho trçi", toàn tinh hin Co 126/138 
nhà van boa xã, phuO'ng, th trân, trong do có 39 nhà van hóa xã, phuO'ng, thj trân 
dtt theo quy chuân cüa B Van boa, The thao và Du ljch; 1.790/2.096 nba van 
boa thôn, bàn, to dan phô, trong dO có 998 nhà van bOa thôn, bàn, to dan phô dat 
theo quy chun cüa B Van hóa, The thao và Du ljch. 

Hoat dng biu din ngh thutt chuyên nghip phc vii dng bào dan tC 
thiu s thithng xuyên ducc dOi mi và nâng cao chat hxcing phiic vi nhim vii 
chinh trj, các boat dng van hoá; phiic vçi nhân dan các dan tc trong tinh, chü 
trçng biu din phçic vi dng bào yang sâu, vüng xa, vüng dOng bào dan tôc thieu 

. ca nhac sT, ngh si, bien dao  dà su tam, nghien cuu, khai thac chat 1iu van 
hOa dan gian, sang tác, dan dimg và bieu diên các lan diu dan Ca, dan vu cüa các 
dan tc tren dja bàn tinh nham giü gin, phát huy bàn sac van bOa cüa các dan tc 
thiu s& Thu&ng xuyen quan tam, chi dao  xây dirng to chic phong trào van boa 
van ngh qun chüng, gop phân tao  môi tnthng sang tao  và truyen bá ngh thut, 
dáp 1mg nhu cu hithng th%1 ngày càng cao cüa nhân dan các dan tC trong tinh. 
Hin nay, toàn tinh có 138/138 xà, phu0ng, thj trân có di van ngh quân chüng; 
trên 2.600 di van ngh quân chüng thôn, bàn, tO dan phô; các Ca quan, dan vj, 
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tru?ing hçc; lirc luçing vu trang,... duçic duy trI hoat dng thuông xuyên, bInh quân 
mi näm biêu diên trén 10.3 00 buôi phiic vii quân chüng nhân dan. 

Vic tang cuting giao lu'u van mang tInh cht vüng min &rqc chü tr9ng, 
Tuyên Quang dã dang cai to ehirc thành cong Ngày hi van hóa các dan tc vüng 
Dông Bàc lan thu VIII, Lien hoan ngh thut Hat Then - Dan tInh các dan tôc Tày, 
Nüng, Thai Vit Nam lan th'r V, Ngày hi vAn hóa dan tc Dao toàn quc, Lien 
hoan trInh diên di sAn vAn boa phi vt the quOc gia,... thông qua do tao  diu kin 
dé dông bAo các dan tc thiêu so dixqc giao luu, h9c hôi, tAng cithng hiu bit ln 
nhau, that chat tInh doàn kêt các dan tc, dông thyi vâi vic lAm cho nhiu giá trj 
vAn hoá truyên thông tot dçp cüa các dan tc tiêp ti1c dixc khoi day, bAo tn và 
phát huy trong d?ii sOng cong  dông. 

5. Vic gn kt phát trin kinh t và bão tn, phát triên van hóa các 
dan tc thiêu so 

Chi dao  cac cp üy DAng, chInh quyn dja phuang tuyên truyn, thirc hin 
tot các nghj quyêt ye phát triên du ljch cüa Trung hang, cüa tinh; 4n dng nhân 
dan giü gin không gian vAn hóa dc sAc cüa dan tc, giü nguyen hin trng, cAnh 
quan, kiên tnic truyên thông. Djnh hung Va ho tr phát triên mô hinh du ljch có 
sir tham gia cüa cong dông các dan tc thiêu sO de thu hut khách du ljch, tao  them 
vic lAm, tang thu nhp, cAi thin cuc sOng, xóa dói giAm nghèo cho nhân dan. 
Tang cung xüc tiên, quAng bá du ljch thông qua vic giâi thiu các l hi truyên 
thông, danh lam thAng cAnh, vAn hóa dc sAc cüa dông bào các dan tc thiêu so 
trong tinh trén cAc phuang tin thông tin dai  chüng. 

6. Vic phát huy vai trô cüa cãc nhân to xã hi tham gia bão tn, phát 
triên van hóa các dan tc 

Quan tam ch d, chInh sách, kjp thai biu duo'ng, khen thisO'ng, khuyn 
khIch cAc hat  nhân vAn ngh có nhiêu cong lao, dóng gop tIch ccc trong vic 
truyn day  van hóa dan tc, to chüc phong trào van ngh quân chiing ca sâ. Xét 
ttng các danh hiu cao qu nhir: "Ngh nhân u tü", "Ngh nhan nhan dan" (toàn 
tinh hin có 08 ngh nhan duçc phong ttng danh hiu "Ngh nhân uu tU"; 02 ngh 
nhân duc phong tang danh hiu "Ngh nhan nhân dan") nhAm ghi nhn nhung 
dóng gop tIch circ cüa các ngh nhan dan gian trong vic giü gin vA phát huy bàn 
sc vAn hóa cac dan tc. 

Ban Chi dao  phong trào "Toàn dan doàn két xây dirng diii s&lg van hoa" 
tAng cung cong tác tuyên truyên, 4n dng nhân dan thirc hin nep song vAn 
minh trong vic cuth, vic tang, bAo ton vA phAt huy giá trj di sAn vAn hóa, bài tth 
các t nan  xA hi, xây drng gia dinh vAn hóa, thOn, bàn, tO dan phO vAn hóa, gop 
phn tIch circ vào vic xay dirng môi trung vAn hoá lAnh manh,  On djnh an ninh, 
chInh trj, trt tir an toAn xA hi a dja phuang. 

7. Xây dirng, dAo to, bi dtröiig di ngü lam cOng tác van hóa & vüng 
dan tc thiéu s 

Trong nhüng nAm qua, tinh luôn quan tam chi dao  phát trin ngun nhan 
lirc, nâng cao chat luqng giáo diic dào tao,  nhât là dào tao  nghe cho thanh niên 
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vüng dan tc thiu s; uu tiên sp xp, b trI vic lam cho sinh viên là ngi.rOi dan 
tôc thiéu so dã tot nghiêp cac triicing Dai hoc, cao dàng, day nghê Tuy nhiên, dôi 
ngü can b dan tc thiêu so van con han  ché cà ye sO luqng và chat luqng. Hin 
nay, môi xã có mt cong chüc phii trách ye lI'nh virc van hóa nhung phn lan là 
kiêm nhim them các linh virc khác, trong dO nhiêu cong chüc ducrc dào tao 
chuyên ngành chua phü hcp vói nhim vi duçic giao. 

D khc phiic nhung Wtn d trên, hang nãm ngành Van boa, Th thao Va 
Du ljch tO chüc các lrp tp huân nâng cao trInh d chuyen môn, nghip vu cho 
can b phçi trách van hóa xâ, nhà van hóa xã, nhà van hóa thOn, bàn cüa 7 huyén, 
thành phô, dôi tuçing tham gia chü yêu là ngithi dan tc thiu s& 

8. Kt qua thirc hin dê an "Bão tn, phát trin van hóa các dan tc 
thiêu so tinh Tuyên Quang giai doin 2016 - 2020" 

8.1. KIt qud dt dw,c 

8.1.1. Lp hc so' di san van hóa phi vgt the2  

- Tinh Tuyên Quang dugc B Van hóa, Th thao và Du ljch giao lam tinh 
du môi, phôi hcip vai 10 tinh, gôm: Ha Giang, Cao Bang, Bäc Kan, Thai Nguyen, 
Lao Cai, Lang San, Quàng Ninh, Bãc Giang, Lai Châu, Din Biên xây dicng ho 
so "Thirc hành Then cüa nguôi Tày, Nüng, Thai Vit Nam" trInh UNESCO cOng 
nhn là di san van boa phi vt the dai  din cüa nhân loai.  Ngày 12/12/2019, 
UNESCO dâ cong nhn ho so "Thirc hành Then cüa ngiiäi Tày, Nüng, Thai Vit 
Nam" l di san vAn hóa phi vt the dai  din cüa nhân loai. 

Kinh phi 1p h so duçic thirc hin t1r ngun ngân sách tinh và cO sir dóng 
gop cüa các tinh tham gia, riêng tinh Tuyên Quang là: 1.972.790.500 dông. 

- NAm 2018, hO so "Ngh thut trang tn tren trang phic tmyn thng cüa 
nguai Dao DO, huyn San Diiang, huyn Ham Yen, huyn Chiêm HOa, huyn Na 
Hang, huyn Lam BInh, tinh Tuyên Quang" diic B VAn hOa, The thao và Du 
ljch dixa vào Danh miic Di san vAn boa phi 4t the quôc gia. 

Kinh phi 1p  h so duqc thirc hin t1 ngun ngân sách tinh, vâi tng kinh 
phI: 130.000.000 dông. 

- NAm 2019, 1p hO so "Tn thirc sir dicing cQn rnthc cüa nguYi Tày tinh 
Tuyên Quang" trInh B VAn bOa, The thao và Du ljch dua vào Danh muc Di san 
van boa phi vt the quôc gia. 

Kinh phi l.p  h so diicic thrc hin t1r ngun ngân sách tinh, vOi tng kinh 
phI: 130.000.000 dông. 

- NAm 2020, 1p h so "Hat Quan lang cüa nguai Tày tinh Tuyen Quang" 
và "Lé hi câu may cüa dan tc Tày, xA Tan Trào, huyn San Duong, tinh Tuyen 
Quang" trInh B VAn bOa, Th thao và Du ljch dua vào Danh mvc  Di san van boa 
phi vt th quc gia. 

Kinh phi 1p h so duçic thirc hin tü ngun ngân sách tinh, vâi tng kinh 
phi: 285.000.000 dng. 
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8.1.2. Kiém kê di san van hóa phi vgt the2  

Näm 2018- 2019, tiên hành kiêrn kê toàn din 40 di san van hóa phi vt th 
tiêu biêu cüa dông bào dan tc thiêu so trén dja bàn tinh, gôm các dan tc: Tày (6 
di san); các ngành Dao Quan Träng, Dao Quân Chçt, Dao Do, Dao Tiên (4 di 
san); San DIu (4 di san); San Chay (6 di san); Mông (4 di san); các ngành Dao Ao 
Dài, Dao 0 gang, Dao Coóc Mün, Dao Coóc Ngáng, Dao Thanh Y (4 di san); San 
Chi (3 di san); Nüng (3 di san); Pa Then (4 di san) và Thüy (2 di san). Trên co sâ 
do 1ira ch9n nhüng di san van hóa phi 4t the tiêu biêu, 1p ho so d nghj Bô Van 
hóa, The thao và Du ljch dua vào Danh sách di san van boa phi 4t the quôc gia 
dê có bin pháp bão tOn, phát huy giá trj di san; xuât bàn sách ânh gii thiu mt 
so di san van hóa phi 4t the tiêu biêu cüa các dan tc thiêu so. Kinh phi th?c hin: 
468.141.190 dông, tirnguôn ngân sách tinh. 

8.1.3. Các nhiém vu khác 

- Nàm 2017, Tuyên Quang däng cai to chüc Ngày hi van boa dan tc Dao 
toàn quôc, vOi sir tham gia cüa 12 tinh gôm: Tuyên Quang, Ha Giang, Cao Bang, 
Bc Ktn, Thai Nguyen, San La, Lai Châu, Phü Thu, Vinh Phüc, Ha Ni, Quàng 
Ninh và Thanh Hóa. Kinh phi thirc hin: 5.626.030.574 dông, trong do nguôn 
ngân sách tinh là: 5.155.197.000 dông; nguôn xà hi hóa là: 470.833.574 dông. 

- Thrc hin D tài khoa h9c "Bào tn và phát huy giá trj van hoá truyên 
thng Lang van hoá Giêng Tanh gän vth phát triên du ljch ben vüng tinh Tuyên 
Quang". Kinh phi thirc hin: 592.500.000 dông, tr nguôn ngân sách tinh. 

- Nam 2019, T chüc Lien hoan trInh din di san van hóa phi vt th quc 
gia và L hi Thành Tuyên nàm 2019; Ngày van hóa Tuyên Quang ti Ha Ni. 
Kinh phi thirc hin: 8.875.801.172 dông, trong do nguOn Ngân sách tinh là: 
4.922.468.000 dông, nguôn xà hi hóa tr dan vj to chirc sir kin là: 2.560.000.000 
dông, nguOn xà hi hóa trong tinh là: 1.393.333.172 dông. 

- Nàm 2019, phiic dirng L hi Nhây hra cüa dan tc Pa Then, xâ Linh Phü, 
huyn Chiêm Hóa. Kinh phi thirc hin: 297.525.000 dông, ti'r nguOn ngân sách 
Trung ixang. 

- H trçi xây drng, bão ton Lang van hóa du ljch cong dng Na Tong, xà 
Thuqng Lam, huyn Lam BInh. Kinh phi thirc hin: 2.000.000.000 dông, tü nguOn 
xà hôi hóa. 

8.2. K/ió k/ian, bEt cip 

Do diu kin cüa tinh cOn khO khän, cong tác huy dng ngun lirc xà hi 
boa cOn hn ch nén vic bô trI kinh phi bâo ton các di san van hóa 4t thô, nhix: 
h thng nhà O, nghê thu cOng truyên thông, trang phiic... chua dixc thirc hin. 

8.3. Hzn ch nguyen n/ian hin chl 

- Mt s di san van hóa cüa dng bào dan tc thiu s dang cO nguy co bj 
mai mt chua duc 1p  ho so, do hin nay dông bào không cOn thirc hành di san, 
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s ngu?ii nm git di san van hóa truyn thng con It, tài 1iu liru gi v các di san 
không có nên cong tác suu tam gp nhiêu khó khàn. 

- Chi.ra tO chüc dugc Ngày hi van hóa các dan tc tinh Tuyên Quang và 
giâi thiu van hóa am thirc cüa các dan tc thiêu so, do nguôn kinh phi cüa tinh 
cOn han  chê, các hoat dng phãi duqc gän vâi các sir kin van boa cüa tinh, khu 
virc Va quôc gia. 

- Các nhim vi1: Xây dimg, bâo tn các lang van boa du ljch cong dng; h 
trçY phát triên nghê truyên thông; h trg phc dirng l hi truyn thérng; h trn bão 
tOn, phát triên mt so loai hInh truyên thông chua thirc hin, do ngun kinh phi 
cüa tinh cOn han  chê, di ngU can b tai  c s& cOn thiêu và chua dáp üng drqc 
yêu câu ye chuyên mon nghip vii. 

9. Cong tác kiêm tra, htrOng dn, don dc vic thirc hin bão tn, phát 
trin van hóa các dan tc thiêu so trên d!a  bàn tinh 

Chi dao  Si Van hóa, Th thao và Du ljch ('co' quan chi tn thirc hin D an 
Báo ton, phát tniên van hóa các dan t5c thiêu sO tinh Tuyên Quanggiai dogn 2016 
- 2020) phOi hcp vói các Co quan, don vj lien quan thuO'ng xuyên kiêm tra, don 
doe tiên d thirc hin dê an báo cáo Uy ban nhân dan tinE djnh kS'  hang nàm. 

IV. DANH GIA CHUNG 

1.U'udiêm 

- Duçrc si,r quan tam cüa Dãng, Nba nuOc, trong nhng nàm qua, vic trin 
khai các chuong trinh, dê an nhäm ho trq phát triên kinh tê - xa hi vüng mien 
nii, dOng bào dan tc thiêu so dã có nhftng dôi thay dáng kê. 

- Ngành van hóa, th thao và du ljch dâ thirc hin t& cong tác tuyên truyn 
các chü tnro'ng, dung lôi cüa Dãng, chinh sách, pháp lut cüa Nhà nuâc ye cong 
tác dan tc thông qua các hoat dng giao km van hóa, van ngh, the dc, the thao, 
chiêu phim liru dng phc vi vüng sâu, vüng xa, vüng dOng bào dan tc thiêu so, 
gop phân gin giü, bão ton và phát huy các giá tr van hóa truyén thông tot dep cüa 
các dan tc thiêu sO, dOng thôi nâng cao müc huàng thii van hóa tinE than, tao  sir 
dOng thun, doàn ket trong nhân dan. Thirc hin tot cOngtác giü gin và phát huy 
di san van hóa vt the, phi 4t the cüa các dan tc thiêu so tren dja ban tinh. 

- Phong trào "Toàn dan doàn kt xây drng di sang van hoá" dâ gop phn 
tich circ vào vic xây drng môi trung van hoá lành manh,  On djnh an ninh, chinh 
trj, trt t1r an toàn xâ hi a dja phuong. 

- Nhân dan các dan tc trong tinh nâng cao thirc báo v h sinh thai rrng 
nguyen sinh và cành quan thiên nhiên. Ben canh  do, Tuyên Quang là tinh cO nhieu 
di tich ljch sir, van hóa quan tr9ng và nghia; nhiêu lê hi, trO choi dan gian däc 
sc giau ban sac dan tc dang dugc hru giQ', bao tOn và phát triên; sirtinh tê cüa 
van boa am thirc... sê là dieu kin thun lqi d bà con dan tc thiêu so phát trien 
du ljch cong dOng. 
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2. Khó khán, hin ché và nguyen nhãn 

2.1. Khó k/ian, hçin c/il 

- Nhn thüc cUa dng bào v cong tác bão tn và phát huy giá trj van boa 
truyên thông cüa dan tc con nhiëu han  chê, chisa có thirc bâo lu'u, truyn bá van 
hóa cüa dan tc mInh cho the h kê tiêp. Dc thu cüa di san van hóa là tn tai 
trong tn nh, duçc hru truyên qua nhiêu the h bang truyên khu, mt khác nhüng 
ngiRii hiêu van hóa cUa các dan tc tuôi ngày càng cao, già yu, bnh tat, nhiu 
ngithida qua di, day là trâ ngi lôn nhât trong vic bào ton van hóa 4t th, phi 
vt the trong dOng 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 tn thâp; trInh d san xuât lac  hu, kinh tê vn lê thuôc nhiêu 
vào tir nhiên; ha tang giao thông và h thông các thiêt ché, co sà 4t ch.t cho 
hoat dng van hoá thiêu dông b; kinh phi ho trg, dâu tu, cOng tác xâ hi hóa 
cOn nhiêu han  ché... các hü t1ic, lac  hu nhât là tang ma mt s vüng dng bào 
dan tc thiêu sO chua duçic xóa bO, gay ton kern, lang phi; các tê nan xã hi dang 
có nguy c bUng phát và lan rng trong vUng nông thôn. 

2.2. Nguyen n/ian 

2.2.1. Nguyen nhán khách quan 

- Sr thay di và xâm thp cüa các phuang tin thông tin dai  chüng nhu các 
kênh giãi tn truyên hInh, qua trInh dO thj hóa, nên kinh tê hang hóa nhiêu thành 
phAn dã tác dng math  me den di sOng van hóa, phuong thirc sinh hot, san xuât 
cüa dông bào dan tc thiêu so dã lam cho van hóa truyên thông thay dOi mt cách 
nhanh chóng. 

- Mt s vüng dông bào dan tc thiu s xUtt hin sir gia tang khoâng each 
giàu - nghèo; mt trái cüa kinh té thj trung tác dng sâu rng den mi mtt cüa 
d&i sOng kith tê - xã hi. C mt so fbi, trInh d dan tn thâp, t 1 dói nghèo cOn 
cao, trInh d san xuât lac  hu, kinh te van l thuc nhiêu vào tir nhiên... 

- Ha tAng giao thông và cb sâ 4t chat du ljch a mt s dim du ljch tai 
vüng dông bào dan tc thiêu so cOn khó khan; kinh phi ho tr, dâutu, cOng tác xã 
hi hóa các hoat dng du ljch phiic v1i du khách con nhiêu han  chê. Nhn thüc ye 
du ljch cüa bà con dan tc thiêu so cOn chua duqc day dü. NguOn nhân lirc tham 
gia lam du ljch chua duçc dào tao  bài bàn, nén k nang giao tiêp 1rng xü và tham 
gia vào các hoat dng kinh doanh du ljch chua cao. Các djch vv du ljch cong dOng 
cOn sci sài chi.ra thirc 5ir hap dan. 

2.2.2. Nguyen nhán chz quan 

- O mt së, dng bào dan tc thiu s, dc bit a th h tré chua than thuc 
sâu sc trong vic bào ton bàn sac dc tn.rng cüa dan tc mInh, không cOn thu6ng 
xuyên 5ir ditng tieng nói, các lan diu dan ca dan vu; không phát huy duçic giá trj 
các nghê thu cong truyên thOng, các tn thüc dan gian... 
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- Các cap u Dàng, chInh quyn dja phuang i co s chua chü tr9ng Va có 
bin pháp chi dao tIch circ, hru hiu cho vic tuyên truyên vin dng dông bào 
thirc hin np song van minh; nâng cao thirc trong vic bâo tOn, phát huy giü 
gin bàn s&c van hóa dan tc. 

- Các 1 hi cüa dng bào dan tc thai gian qua dâ di.rqc khôi phiic, tuy 
nhiên ben cnh các nghi thi1rc tin nguông (phtn 1), các sinh hott van hóa th thao 
(phn hi) chua duçic chü tr9ng den yu to truyn thng, chü yêu là sinh hoat van 
hóa mang tInh hin di. 

- Cong tác tuyên truyn dâ có nhiu c gang, tuy nhiên ni dung và hInh 
thirc tuyên truyn chi.ra phong phü; phn tuyên truyên djch sang tiêng dan tc con 
it, nên hiu qua tuyên truyn chua cao. 

V. KIEN NGH, BE XUAT 

- D nghj Chinhphü quan tam, phân b ngân sách cho Tuyên Quang phát 
trMn hi tng du ljch kêt hçp vâi trin khai dng b các dir an phát huy giá trj di 
san van hóa phi 4t th cüa các dan tc thiu so. 

- D nghj B Van boa, Th thao và Du ljch htng nàm tang cuOng phân b 
ngun vn Chuong trInh miic tiêu phát trin van hóa h trV xay myi, sira chQa, nâng 
cap, cp trang thiêt bj cho Nba van boa - Khu th thao thôn, bàn, t dan ph; trin 
khai các d tài khoa hpc lien quan dn sixu tim, nghien cru, bão tn vàphát huy 
các giá tn di san van hóa các dan tc, gn vi miic tiêu, nhim vii phát triên kinh t 
- xà hi cho các dja phucing noi dng bào dan tc thiu s sinh sang. 

H trçl hoat dng tuyên truyn, quáng bá xüc tin du ljch các vüng dan tc 
thiu si; giüp di tinh nghiên ciru, khão sat, tim näng du ljch, lira chon xây dirng 
các san phm du ljch dc trung cho vüng dan tc thiu s; t chüc các six kin du 
ljch ló'n tai  vüng dan tc thiu s&.. h trçi các chisang trInh dào tto, bi duông, 
tp hun ngun nhan lirc cho vüng dan tc thiu s& 

Uy ban nhân dan tinh trân trçng báo cáo.!. 

Ncinhân: 
- Nhu trén; 
- Chñ tjch UBND tinh (Báo cáo); 
- Các Phó CT; 
- Chánh VP, Phó CVP khôi VX; 
- LiiU VT, KGVX (Tüng-IO) 

KT. CHU TJCH 
PHO CHU T!CH 
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