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KInh gui: Sâ K hoch và Du tu
Can cü Van bàn s 17551SKH-KGVX ngày 30 tháng 11 näm 2019 cüa
Sr Kê hoach và Dâu tu ye chü trucing san xuât b dia CD, DVD "Ngh thut
din xuàng dan gian các dan tc tinh Tuyên Quang", Sr Van hóa, The thao và
Du ljch giài trInh mt so ni dung và dê xuât thim v11, nhu sau:
I. MQT SO NQ! DUNG GIAI TRINH
1. Ye co' so' triên khai nhim vu:
Bào tn và phát trin các giá trj van boa truyn thng nói chung và ngh
thut truyên thông cüa dông bào các dan tc thiêu so nói riêng là nhim vçi
quan trçng dugc Dãng và Nba nuc cii the trong các van bàn chi dto nhu:
Quyêt djnh so 581/QD-TTg ngày 6 tháng 5 nàm 2009 cUa Thu tung ChInh
phü ye vic phê duyt Chiên luc phát triên van hoá den näm 2020; Quyêt djnh
so 1270/QD-TTg ngày 27 tháng 7 nàm 2011 cUa ThU tung ChInh phU phé
duyt Dê an "Bâo tOn, phát triên van hóa các dan tc thiêu so Vit Nam den
nàm 2020"; Quyêt djnh so 481/QD-UBNID ngày 16/05/2017 cUa UBND tinh
Tuyên Quang thirc hin "Nghiên ciru thirc trng, dê xuât giãi pháp phát triên du
ljch cong dông trên dja bàn tinh Tuyên Quang trong thii gian tth" và giao S&
Van hóa, The thao và Du ljch nghiên ciru, triên khai thirc thirc hin.
Tuyên Quang vUng dt mang dm du n flch sU, van hóa, có 22 dan tc
cu trü. Môi dan tc dêu hru gitt dugc các loai hInh diên xithng dan gian dc
dáo, trong do nOi bt nhu: Ngh thut mUa, hat Then cUa dan tc Tày; hat Páo
Dung, mUa Câu mUa cUa cUa nguñ Dao; hat So9ng CO cUa dan tc San DIu;
SInh Ca cUa dan tc Cao Lan,... Nhtng näm qua, duçic sr quan tam cUa tinh,
thông qua các chung trInh, dir an, dê tài, nhiêu loi hInh ngh thut diên
xuO'ng dan gian cUa các dan duçc gin giu và phát triên tth thành san phâm du
ljch van hóa duçc khách du ljch quan tam.
Tuy nhiên, các chuo'ng trInh, d tài, d an, dir an mói tp trung vào cOng
tác nghiên c'(ru, kiêm k, suu tam các giá trj van hóa 4t the yà phi 4t the là
chU yêu. Vic bào ton và phát triên ngh thut din xucng dan gian chU yêu
dugc lông ghép vâi các chuang trInh, dir an phát triên vánhóa, kinh té xä hi
cUa dja phung; cOn thiêu các chuang trInh, các san phâm duqc thirc hin
mang tInh quy mô và tuyên truyên den cong dOng và khách quôc tê. Qua trInh

giao kru, hi th.p kinh t, van hóa gifla nithc ta vói các nuóc trên th gith ngày
càng sâu rng, ben cnh nhüng giá trj van boa tiên tiên diiçic tiêp thu và phát
triên, cüng có không It nhüng san phârn phàn van hoa, có tác dng tieu circ den
&ñ song tinh than cüa nhân dan, dan den nhiêu giá trj van hóa truyên thông cüa
dan toe bi mai môt, dàc biêt la cac loal hrnh nghê thuât diên xucing dan gian
dang có sr biên dôi manh me, dirng trizOc nguy cc mat han. Trong khi do, the
h tré 'ai chua thirc sir quan tam, biêt den các loai hInh di san van hóa truyên
thông nay, do chüng ta chiia có các san phâm có chat krcing dê phiic vT cong
tác tuyên truyên, giâi thiu, phiic vi nhu câu thithng thüc van hóa cüa ngithi
dan và phô biên ra the giói.
Näm 2020 là näm din ra thiu sir kin có nghTa trong dti nhu k nim
90 näm Ngày thành 1p Dãng Cong san Vit Nam, 130 nàm Ngày sinh Chü tjch
Ho ChI Minh, 75 nàm Cách mng tháng Tam và Quôc khánh 2 - 9, chào mrng
Dai hi dàng các cap và tiên tiên tâi Di hi dai biêu toàn quôc lan thu XIII
cüa Dàng, do 4y cong tác tuyên truyên trâ thành nhim vi quan tr9ng cüa dat
nuâc và tinh Tuyên Quang. Am nhac dan gian truyên thông vüa là san phâm
van hóa dOng thyi là cOng c quantrng dê ph%ic v11 cong tác tuyên truyên, giâi
thiu các giá trj van hóa truyên thông có sue lan tOa mtnh me den nhân dan và
cong chüng.
Ni dung d xut san xut dia DVD "Ngh thut din xixâng dan gian
các dan tc tinh Tuyên Quang" là hêt sue quan tr9ng và cap thiêt de giâi thiu
các giá trj van boa truyên thông dtc sac cüa dOng bào các dan tc tinh Tuyên
Quang tâi nhân dan và du khách, dông thai tao san phâm van hóa phc vii phát
triên du ljch trén dja bàn tinh Tuyên Quang.
2. V mt s ni dung d nghj diu chinh, bi sung:
Vic san xut dTa DVD giâi thiu v mt s loai hInh ngh thut din
xuàng dan gian dc sac cüa mt so dan tc thiêu sO trên dja bàn tinh Tuyén
Quang; phm vi, dOi tuqng và ni dung cüa dé an là khão sat lira chçn mt so
loai hmnh ngh thut diên xuâng dan gian cüa dông bào các dan tc thiêu so
trên dja bàn tinh d bien tap, k am, thu am xây dimg thành dia DVD phiic vii
cOng tác tuyen truyen và tao san phâm phát trien du ljch.
Do 4y, ni dung d nghj dánh giá thirc trng vic lizu giü bão tn các
loai hInh ngh thut diên xuàng dan gian cüa các dan tc thieu sO tren dja bàn
tinh cüa S& Ké hoach và Dâu tu (dja bàn tinh có bao thieu din xithng dan
gian, so dien xuó'ng dan gian dã duçic triên khai thirc hin nghien ciru, luu
giü...) khOng näm trong miic tiêu, ni dung san xuat dia DVD.
3. San phm Va misc dIch sir diing:
- San phm san xut là dia DVD giâi thiu v Ngh thut din xuâng
dan gian cUa mt so dan tc thiêu sO tren dja bàn tinh.
- Sau khi hoàn thin, dia DVD gith thiu v Ngh thut din xixâng dan
gian cüa mt sO dan tc thiêu so trên dja bàn tinh duc cap phát cho các c
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quan quân 1, các doanh nghip, cong ty lit hành vã nguii dan d phiic v cOng
tác tuyên truyên, quãng bá, gii thiu các 1oti hInh ngh thut dc sac cüa dông
bào các dan tc thiêu so, tao san phâm phát triên du ljch.
II. oE XUAT:
Tiêp thu ," kin cüa Sâ K hoach và Du tu, Si Van hóa, Th thao và Du
!jch tiên hành râ soát, lira chçn nhttng dién xiiing dan gian tiêu biêu cUa các
mt so dan tc thiêu so cüa tinh, dOng thyi giãrn quy mô, kinh phi to chücthrc
hin. Si Van hóa, The thao và Du ljch dê xuât vâi Sâ Kê hoach và Dâu tu
chuyên tü nOi dung trInh thâm djnh Dê an bão ton và phát triên ngh thi4t diên
xuàng dan gian mt sO dan tc Tuyên Quang sang dê nghj thâm djnh chü
truang san xuât dia DVD "Ngh thut diên xung dan gian mt sO dan tc tinh
Tuyên Quang".
(co To' trInh, dy' toán kinh phi kern theo)
S& Van hóa, Th thao vâ Du ljch giãi trInh và d xut vâi Si K hoach
và Dâu tu.!.
No'inhân:
- Nhu trén;
- UBND tinh (báo cáo);
- LAnh dao Sâ;
- Phông KHTC;
- Luu: VT, QLVH.

GIAM BOC

Au Thj Mai

3

