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BAO CÁO 
Theo döi tInh hunh thi hành pháp 1ut ye cong tác bão ton và phát buy 
di san van boa phi vt the cüa d1ng bào dan tc thiu s và mien nIii 

Th%rc hin Cong van s 2076/UBND-KGVX ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
nhân dan tinh v vic báo cáo v cong tác bào ton và phát huy di san van hóa phi 
vt th cüa dông bào dan tc thiêu so và mien nüi, So Van hóa, The thao và Du 
Ijch Tuyên Quang, báo cáo nhu sau: 

I. CONG TAC CHI BAO,  TRIEN KHAI THVC HIEN CH!NH SACH, 
PHAP LUAT VE CONG TAC BAO TON VA PHAT HUY DI SAN VAN HOA 
PHI VAT THE CUA BONG BAO DAN TQC THIEU sO VA MIEN NUI 

1. Cong tác ban hành van ban chi do thirc hin 
a. Tmnh kjp Ihài, e14y dü cüa vic ban hành 

Thirc hin Nghj quyt so 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 cUa Ban Chap hành 
Trung irnng khóa IX v cOng tác dan tc; Nghj quyêt so 33-NQ/TW ngày 
09/6/2014 cüa Ban Chp hành Trung iicmg Dãng (khóa XI) ye xay dirng vâ phát 
trin van hóa, con ngtr&i Vit Nam dáp 1rng yêu cau phát triên ben vrng dat 
nuOc; Quyet djnh so 1270/QD-TTg ngày 27/7/2011 cüa Thu tuOng Chinh phü 
v vic phê duyt D an bão ton phát triên van hóa dan tc thiêu so Vit Nam 
dn nãm 2020; Quyêt djnh so 2723/QD-BVHTTL ngày 03/8/2016 cüa B Van 
hóa, The thao và Du ljch ye vic phé duyt Dr an gän kêt phát triên kinh tê và 
báo ton, phát triên van hóa các dan tc thiêu sO; Nghj quyêt Dai  hi Dáng b 
tinh Tuyên Quang lan thcr XVI; Chuong trInh hánh dng sO 37-CTr/TU ngày 
18/9/2014 cüa Ban Chap hành Dâng b tinh Tuyên Quang (khóa XV) thirc hin 
Nghj quyêt so 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 cUa Ban Chap hành Trung ung 
Dãng (khóa XI) ye xây dirng và phát triên van hóa, con ngixOi Vit Nam dáp irng 
yêu câu phát triên ben vQng dat nhlOc; Chuong trInh hành dng s 06-CTr/TU 
ngày 29/6/2016 cüa Ban Chap hành Dâng b tinh thrc hin Nghj quyt Dai  hi 
dai biêu toàn quôc lan thu XII cOa Dãng và Nghj quyêt Di hi dai  biu Dâng b 
tinh Tuyên Quang lan thu XVI; Kêt 1u.n so 28-KL/TU ngày 18/5/2016 cOa Ban 
ThuOng vi Tinh üy (khóa XVI) ye nhim v1i, giãi pháp phát trin du ljch giai 
don 2016 - 2020... SO Van hóa, The thao và Du ljch tham muu fly ban nhân 
dan tinh ban hành Kê hotch so 51/KH-UBND ngày 23/6/20 16 v phát trin du 
!jch tinh Tuyên Quang giai doan 2016-2020; Quy hoich phát trin sr nghip van 
hóa tinh Tuyen Quang den näm 2020; Quy ho.ch phát trin t&ig th du ljch tinh 

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIET NAM 
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Tuyên Quang dn näm 2020, djnh hirâng dn narn 2030; Quyho.ch phát trin 
sir nghip th thao dn dn näm 2020; Quy djnh ye thçrc hin nêp song van minh 
trong vic ci.r&i, vic tang và 1 hi; Quy djnh chi tiêt tiêu chuân ye xây dçrng gia 
dInh van hóa, thôn, bàn, to dan phô van hóa; Dê an "Bào tOn, phát triên van boa 
các dan tc thiêu so tinh Tuyên Quang giai don 2016 - 2020"; Ban Dan tc tinh 
tham muu Uy ban nhân dan tinh ban hành Kê hotch so 36-KB/UBND ngày 
20/6/2014 v trin khai thirc hin Chucing trInh hành dng thc hin chiên hrçic 
cong tác dan tc den näm 2020; Quyêt djnh so 406/QD-UBND ngày 24/12/2018; 
Quyt djnh so 991QD-UBND ngày 05/4/2019 ye vic giao kê hoach von thrc 
hin chInh sách h trg phát trin kinh tê - xã hi dôi vâi dan tc thiêu so rat It 
ngu?ii theo Quyt djnh s 2086/QD-TTg cüa Thu tu&ng ChInh phU näm 2018... 
chi dao  các sO, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thành phô tang cung 
tuyên truyên chü trucing cüa Dâng, chInh sách pháp 1ut cUa Nba nixOc, các van 
bàn chi dao  cüa Trung uang, cüa tinh tOi vüng sâu, vüng xa, vüng dông bào dan 
tc thiêu sO ye vic gin gifl, bâo ton và phát huy các giá trj van boa 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 vt the cüa các dan tc thiêu so trên dja bàn tinh. 

b. T(nh th6ng nhtt, ding b3, k/ia thi cüa van bàn 
Trên cci sO các van bàn chi do cüa Trung ixclng v& Cong tác bào tn Va 

phàt huy di san van hóa phi 4t the cUa dông bào dan tc thiêu so và mien nüi, 
SO Van boa, The thao và Du ljch tham muu Uy banh nhân dan tinh ban hành các 
van bàn chi dao  thirc hin dam bâo thông nbât, dOng b và khâ thi. 

c. Ddnh giá v tlnh hlnh ban han/i van bàn 
- Ké't qua dgt dwçrc: Các van bàn lien quan dn cOng tác bào tn và phát 

huy di san van hóa phi vt the cüa dOng bào dan tc thiêu sO và mien nüi trên dja 
bàn tinh Tuyên Quang dã dugc ban hãnh day dü, kjp thOi, dung quy djnh, gop 
phân nâng cao dOi song v.t chat, tinh than cüa nhân dan, dc bit là dng bào 
dan tôc thiêu so và mien nii. 

- Tn tgi, hgn ché': Mt s chInh sách, pháp 1ut v xây drng dOi sng kinh 
te - xà hi các huyn mien nüi, dc bit là các d an, k hoach, chInh sách h trçi 
báo tOn và phát huy giá trj van boa truyên thông dông bào các dan tc thiu s 
trên dja bàn my dirge ban hành day dCi, kjp thOi nhtrng vic trin khai dn dja 
phisng, ca sO có lüc, có nth cOn chm, hiu qua chua eao; kinh phi du tu h trg 
It, dan trâi. 

- Nguyen nhdn: Tuyên Quang là tinh cOn khó khän v& kinh t, dja giOi 
hành chInh rng, dja hInh phirc tap, dtc bit tai  vüng dng bào dan tc thiu s 
sinh song giao thông di lai  rat khó khän; trInh d dan tn cüa dng bào dan tc 
thiêu so con han  chê nen ãnh huOng khOng nhO dn vic tuyen truyn, triên khai 
các chInh sách, pháp 1ut. 

2. TInh hInh bão dam diu kin thurc hin chInh sách, pháp Iut v 
cong tác bão tônvà phát huy di san van hóa phi vt the cüa dông bào dan 
tçc thieu so va mien nui. 

Trong nhttng näm qua, Uy ban nhân dan tinh dã chi dao các cap, cac 



ngành t chirc nhiu lop tp hu.n, bi duô'ng quàn 1 nhà nuOc ye van hóa cho 
cong chOc Phông Van boa và Thông tin các huyn, thành phô, 1nh dao xa và 
cong chüc van hóa xä, phung, thj trân trên dja bàn tinh. Quan tam chê d, 
chInh sách, kjp thi biu dtrong, khen thu'Ong, khuyên khIch các hat  nhân van 
ngh có nhiu cong lao, dóng gop tIch circ trong vic truyên dy van hóa dan 
tc, t chüc phong trào van ngh quân chüng 0 ca sO. Xét tang các danh hiu 
cao qu nhu: "Ngh nhân uu tü", "Ngh nhân nhân dan" (toàn tinh hin có 08 
ngh nhân thrçc phong tang danh hiu "Ngh nhân u'u tü"; 02 ngh nhân dxçic 
phong tang danh hiu "Ngh nhân nhân dan") nhäm ghi nhn nhüng dóng gop 
tIch circ cüa các ngh nhân dan gian trong vic giti gin và phát huy bàn sac van 
boa các dan tc. Tinh luôn quan tam chi dao  phát triên nguôn nhân lc, nâng cao 
ch.t lucmg giáo dijc dào tao,  nhât là dào tao  nghê cho thanh niên vüng dan tc 
thiêu so; ru tiên sap xêp, bô trI vic lam cho sinh vien là nguOi dan tc thiêu so 

dã t& nghip các truOng Dai  h9c, caodäng, day  nghê. Tuy nhiên, di ngü can b 
dan tc thiêu so vn con han  chê cà ye so lung và chat luvng. Hin nay, môi xã 
cO mt cong chirc phii trách ye linh virc van hóa nhu'ng phân IOn là kiêm nhim 
them các linh vrc khác, trong do nhiêu cong chüc duqc dào tao  chuyên ngành 
chua phü hçip vOi nhim v1j dtrçic giao. 

D khc phc nhing vn d& trên, hang nàm ngành Van hóa, Th thao và 
Du ljch phi hçp vOi Vi van hóa dan tc, B Van hóa, The thao và Du ljch to 
chCrc các lOp tp huân nâng cao trInh d chuyên môn, nghip vi cho can b phii 
trách van hóa xã, nhà van hOa xâ, nhà van hOa thôn, ban cüa 7 huyn, thành phô, 
dôi tuçYng tham gia chü yêu là ngixOi dan tc thiêu sO. Ban Dan tc tinh phôi hçp 
vOi các sO, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thành phô to chirc các hi nghj 
tuyen truyên, phô biên chfi tnrang cüa Dáng, chInh sách pháp lust cüa Nba nuOc 
ye cong tác dan tc; các chuong trInh, kê hoach phát triên kinh te - xA hi, 
chwng trInh bào ton và phát trien van hóa các dan tc thiêu so trên dja bàn tinh; 
to chOc thuc hiên tot các chInh sách tru däi cüa Nhà nixOc ye linh vi.rc van hoá 
dôi vOi dông bào dan tc thiêu sO. Day manh  cong tác tuyên truyên 4n dng 
dông bào các dan tc thiêu so trên dja bàn tinh thirc hin tot cong tác bào ton và 
phát huy di san van boa phi vt the cUa dan tc mInh; 

3. TInh hInh tuãn thu chInh sách pháp lu@ v cong tác bão ton và phát 
huy di san van hóa phi vt the cüa dông bào dan tc thiêu so và mien nüi. 

a) Tin/i hlnh thrc hin chIn/i sách, pháp 1uit cüa co quan nhà nithc và 
ngithi có thâm quyên qua cOng tdc thanh Ira, giãi quyt khiiu ncli, to cáo ye 

cong tác báo ton và phát huy di san van hóa phi vt the cüa dng bào dan tc 
thiêu sO và mien nái 

U ban nhân dan tinh thu?mg xuyên quán trit, chi dao,  các sO, ban, ngành, 
Uy ban nhân dan các huyn, thành phô nghiêm tüc trin khai thrc hin chInh 
sách, pháp lut ye cOng tác bào ton và phát huy di san van hóa phi vt th cüa 
dông dOng bào dan tc thiêu s Va min nüi; thrc hin t& cong tác tuyên truyn 
bang nhieu hInh thüc nhäm truyen tài các ni dung v các chInh sách, pháp Iut 
cüa nhà nuOc dé nhân dan kjp thOi nm bat và thirc hin theo quy djnh. 



Hang nàm, Sà Van hóa, Th thao và Du ljch, Si Ni vii, Ban Dan tc tinh 
trin khai, t chüc thrc hin cong tác kiêm tra vic thi hành pháp 1ut vàth1rc 
hin pháp 1ut v cOng tác bão tOn và phát huy di san van hóa phi 4t the cüa 
dng bào dan tc thiêu sO và mien ni, dOng thai thành 1p doàn cong tác lien 
ngành tin hành thanh tra, kiêm tra trrc tiêp tai  các huyn, thành phô. Nhln 
chung, vic thirc hin chInh sách, pháp 1ut cüa cci quan nhà nux9c và ngui có 
thm quyn v cong tác bão tn và phát huy di san van hóa phi 4t the cüa dông 
bào dan tc thiu s6 và min nüi dam bâo &ng quy djnh cüa pháp 1utt, không 
phát sinh khiêu nai,  tO cáo. 

b) Dánh giá v tlnh hInh tuân thu chInh sách, pháp luçut: 
- Kt qua dt duqc: NhIn chung, cci quan nhà nilóc, các th chIrc, cá nhân 

và nhân dan trên dja bàn tinh luôn có trách nhim, thrc trong vic tuân thi'i 
chInh sách pháp lu.t ye cong tác báo ton và phát huy di san van hóa phi vt the 
cüa dng bào dan tc thiêu so và mien niii. 

- Tn ti, hin ch: DOi khi vic trin khai chInh sách pháp 1ut v Cong tác 
báo tOn và phát huy di san van hóa phi v.t the cüa dông bào dan tc thiêu so và 
mien nüi tai  các dja phuong trong tinh chua dugc dOng b, kjp thi. 

- Nguyen nhân: Mt s cp u' Dâng, chInh quyn dja phtrong & co s& 
chua chü trçng và có bin pháp chi dao  tIch circ, hüii hiu cho vic tuyên truyên 
v.n dng dông bào thirc hin nép song van minh; nâng cao 5' thüc trong vic báo 
tOn, phát huy giü gin bàn sac van hóa dan tc. 

II. KET QUA THITC HIN CH!NH SACH, PHAP LUT YE CONG TAC 
BAO TON VA PHAT HUY DI SAN VAN HOA PHI ViT THE CUA BONG 
BAO DAN TOC THIEU sO VA MIEN NUI 

1. Kt qua thiyc hin chInh sách, pháp 1ut v cong tác bão tn, phat 
huy di san van hóa phi vt the cüa dng bào dan tc thiêu s Va mien nih 

- Hoan 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, Mu?mg, Giáy, Pu Péo, Hoa, 
nhóm ngu&i Thüy. Kiêm ké toàn din 40 di san van hóa phi 4t th& hra chon 
nhttng di san tiêu biêu 1p hO so dé nghj B Van hóa, Th thao và Du ljch dua 
vào Danh miic di san van hóa phi vt the quôc gia. 

- Lp 12 hO so di san van hóa phi 4t the trInh B Van hóa, Th thao và 
Du ljch dua vào Danh sách di san van hóa phi vt th quc gia, kt qua dã có 
O7 di san cUa dOng bào dan tc thiêu so duqc cong nhn. Phi hqp vói Vin 
Am nhac và các tinh có di san Then 1p Ho so d cü qu& gia "Thrc hành Then 
cüa ngu&i Tày, Nüng, Thai Vit Nam" d nghj UNESCO cong nh.n di san van 
hóa phi v.t the dai  din cüa nhân 1oii. Ngáy 12/12/2019, UNESCO dã cOng 

"LI hOi Ldng tong, dOn ic Tày"; "Hat Then dOn tç5c Tày"; "LI cdp s& dOn tc Dao ", "Hat pao 
dung dOn t3c Dao "; "Hat Soong cO dOn tçc San DIu "; "Hat SInh ca, dOn tc Cao Lan "; 'Wgh thut trang tn 
trên trang phyc truyn tháng cOa ngwOi Dao DO ". 



nh.n h sa "Thirc hành Then cüa ngi1ii Tày, Nüng, Thai Vit Nam" là di san 
van hóa phi v.t th di din cüa nhân 1oti. 

- H trq vic gict gin ting nói, cht vit cüa các dan tc thiêu so thông qua 
vic thrc hin mt s d tài khoa hçc nghiên ctu bào ton, phát huy nhng di san 
van hóa cüa các dan tc thiêu so, nhu: Nghiên ciru van hóa truyên thông dan tc 
Pa Then; Nghiên cüu van hóa truyên thông dan tc San DIu; Nghiên cüu Báo 
tn phát huy giá trj di san Then trên dja bàn tinh Tuyên Quang... và phát hành 
mt s n phâm van hóa mang dm bàn sac cüa các dan tc thiêu sO dê giâi 
thiu dn dông dâo cong chüng. 

- Hoat dng biu din ngh thut chuyên nghip phiic vi1 dng bào dan tc 
thiu s thii?ng xuyên duçic dôi mâi và nâng cao chat luçmg phic vi nhim vii 
chinh trj, các hoat  dng van hoá; phiic vi nhân dan các dan tc trong tinh, chü 
trong biu din phic vii dông bào vüng sâu, viing xa, vüng dông bào dan tOc 
thiêu so. Các nhac si, ngh si, biên dao  dã sizu tam, nghiên ciru, khai thác chat 
1iu van hóa dan gian, sang tác, dan drng và biêu din các lan diu dan Ca, dan 
vQ cüa các dan tc trên dja bàn tinh nhäm gi gin, phát huy bàn sac van hOa cüa 
các dan tc thiêu so. Thii&ng xuyên quan tam, chi dao  xay dirng to chi'rc phong 
trào van hóa van ngh quân chiing, gop phân tao  môi trtrà'ng sang tao  và truyên 
bá ngh thut, dáp irng nhu câu hixâng thii ngày càng cao cüa nhân dan các dan 
tc trong tinh. Hin nay, toàn tinh có 138/138 xâ, phixng, thj trân có di van 
ngh quân chüng; trên 2.600 di van ngh quân chüng thôn, bàn, tO dan phô; các 
co quan, don vj, trtiing h9c; 1yc hrçng vu trang,... duc duy trI hoat dng 
thi.rmg xuyên, bInh quân mi näm biêu din trên 10.300 buôi phic vi quân 
chüng nhân dan. 

- Trin khai D an h trq phát trin kinh t - xã hi các dn tc thiu sé rt 
It ngxii giai doan  2016-2025 theo Quyet djnh so 2086/QD-TTg ngày 31/10/2016 
cüa ThU flrâng ChInh phU. Näm 2018, dâ tiên hành phân b 3.839 triu dng d 
hO trq phát triên san xuât; dào tao  can b dan tc thiêu so rat It ngixi; bão ton, 
phát huy giá trj vn hóa truyên thông dc sac, nâng cao di song tinh than cho 
dông bào dan tc thiêu so rat It ngi.thi; trong do thirc hin phân bô 1.095 triu 
dông dê ho trq bão tOn, phát huy giá trj van hóa truyên thông dc sac, nâng cao 
di song tinh than cho dOng bào dan tc thiêu sO rat It ngi.thi; nm 2019, phãn b 
1.234 triu dông dê ho trg phát triên san xuât và bão tOn, phát huy giá trj van hóa 
truyên thông dc sac, nâng cao di song tinh than cho dOng bào dan tc thiu s 
rat It ngui; trong do phân bô 150 triu dông dê h trg to chic 1p h9c ting Pa 
Then theo hInh thc truyên khâu, truyên dy van hóa truyn thông tiêu biêu. 

2. S luçrng 1 hi truyn thng cüa các dan tc thiu s 

L hi truyn thng cUa các dan tc thiu s trên dja bàn tinh duçic duy trI 
tO chc, nhu: Lê hi Lông lOng, thj trân Na Hang, xâ Dà Vj, xa Yen Hoa, xã Son 
PhU, xà Näng Khâ (huyen Na Hang), xä Lang Can, xà Thuqng Lam (huyn Lam 
BInh), xà Kim BInh, xã Phü BInh (huyn Chiêm Hóa); l hii Cu May dInh Hng 
Thai, lê hi Câu MUa dinh Tan Trào, xà Tan Trào; 1 hi dInh Nhu Xuyên, xã 
Dông Qu (huyn Son Di.rong); 1 hi dInh Ging Tanh, xä Kim Phü (huyn Yen 



San), 1 hi DInh Song LTnh, xã LuOng Vixqng (thành ph Tuyên Quang); U hi 
Nhây h:ra, dan tc Pa Then, xã Hông Quang (huyn Lam BInh)... Toàn tinh hin 
có 43 1 hi, trong do có 03 1 hi van hóa và 40 1 hi truyên thông. 

(Co bié'u thong kê 11hç51 gz'i kern theo) 

3. S hrçrng và chat 1trçng di ngü ngh nhân ngtrôi dan tc thiêu s 
Thijc hin Nghj djnh s 62/2014/ND-CP cüa ChInh phU quy djnh v xét 

t.ng danh hiu "Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân uu tü" trong lTnh virc di san 
van hóa phi v.t th& qua hai l.n xét tng, Hin nat, tinh Tuyên Quang có 02 Ca 
nhân duçrc phong t.ng danh hiu "Ngh nhân nhn dan", 08 cá nhân dixçic phong 
tang danh hiu "Ngh nhân uu ti?'. Các ngh nhân dirçcc vinh danh là nhüng 
nguii n&m gilt, thrc hành Va truyên d.y di san van hóa phi vt the, co nhiêu no 
hrc cng hin, gop phn tIch circ trong cong tác bão ton và phát huy giá trj các di 
san van bOa phi vt the cüa các dan tc thiêu so trong cong dOng. 

(Co bku danh sách ngh nhán nhán dan, ngh nhán uu tz güi kern theo) 

4. Vic du tir xãy dirng ci s& 4t chat và mua sm trang thit hI 
- Tü näm 2018-2020, Uy ban nhân dan tinh dã phân b ngun kinh phi 

cho Uy ban nhân dan các huyn dê xây dimg 97 nhà van hOa thôn, bàn thuc các 
xa nghèo, xä dc bit khó khän vài tong kinh phi 42.188,043 triu dông (thOng 
qua nguôn von thu7c Ghwcing trinh 135). 

- Thc hin Chuang trInh Miic tieu quc gia xây dimg nông thôn mth, 
nguOn kinh phi dâu tu, phát triên h thông thiêt chê van hóa, the thao ca sâ cüa 
tinh dixçic thrc hin gän vâi vic xay dirng nông thôn mi. Tü näm 2015 den hêt 
näm 2019, Chi.rang trInh xây drng nông thôn m&i tinh Tuyên Quang dã phân bô 
trên 15 5.000 t' dông dê dâu tix xây dmg nba van hóa, san the thao xâ; nhà van 
hóa thôn, bàn, to dan phô gän vOi san the thao và khuôn viên dôi vi các xâ m11c 
tiêu xây dijng nOng thôn mi ciia tinh, c11 the: Hoàn thành xay dmg mdi, nâng 
cap và sira chlta 36 nhà van hóa, san the thao xà vói tong kinh phi trên 40.000 t' 
dông; xay drng 505 nhà van hóa thôn, bàn, to nhân dan gän vi san the thao và 
khuôn viên vâi tong kinh phi trên 115.000 t dOng. 

III. DANH GLA CHUNG 

1. Ifu dim 

- Ducic sir quan tam cüa Dàng, Nhà ni.râc, trong nhttng näm qua, vic trin 
khai cac chi.rang trInh, dê an nhäm h trq phát trin kinh t - xä hi vüng min 
nüi, dông bào dan tc thiêu so dä có nhUng dôi thay dáng kê. 

- Cong tác tuyén truyn các chü tri.rang, dthng 16i cUa Dâng, chinh sách, 
pháp 1ut cüa Nba niróc ye cong tác dan tc thông qua các hoat dng giao luu 
van boa, van ngh, the diic, the thao, chiêu phim urn dng phic vv vüng sâu, 
vüng xa, vüng dOng bào dântc thiêu sO, gop phn gin gilt, bào tn và phát huy 
các giá trj van hóa truyên thông tot dp cüa các dan tc thiu sO, dng thôi nâng 
cao müc hi..thng thii van hóa tinh than, to stir dng thun, doàn kt trong nhân 
dan. Thirc hin tot cong tác gilt gin và phát huy di san van hOa 4t th& phi vt 
the cüa các dan tôc thiêu sO trên dia bàn tinh. 



2. Kho khan, hin che 

- Nhn thrc cUa dng bào v cong tác bão tn và phát huy giá trj van hóa 
truyên thông cUa dan tôc con nhiêu han  chê, chua có thic bâo Iixu, truyên bá 
van hóa cüa dan tc mInh cho the h ké tiêp. Dc thi cüa di san van hóa là tOn 
tai trong trI nhâ, duqc km truyên qua nhiêu the h bang truyên khâu, mt khác 
nhttng ngii?ii hiêu van hóa cüa các dan tc tuôi ngày càng cao, già yêu, bnh tt, 
nhiêu ngithi dä qua di, day là trâ ngai lan nhât trong vic bâo ton van hóa 4t 
the, phi v.t the trong dông bào dan tc thiêu so. 

- Trén dja bàn có dng bào dan tc thiu s sinh sng t' 1 h nghèo cOn 
cao, trInh d dan trI thâp; trinh d san xuât lac  hu, kinh tê van l thuOc nhiêu 
vào t1r nhiên; ha tang giao thông và h thông các thiêt chê, Ca sâ vt chat cho 
hoat dng van hoá thiêu dOng b; kinh phi ho tr, dâu tu, cong tác xã hi hóa 
cOn nhiêu han  chê... 

3. Nguyen nhãn 
- O mt si dng bào dan tc thiu sá, dc bit a th h tré chua nhn thüc 

sâu sac trong vic bâo tOn bàn sac dc trixng cüa dan tc mInh, không cOn 
thu&ng xuyên si:r ding tiêng nói, các lan diu dan ca dan vu; không phát huy 
duçic giá trj các nghe thu cOng truyên thông, các tn thüc dan gian... 

- Các cp u' Dãng, chInh quyn dja phucmg i co s?i chua chü tr9ng và cO 
bin pháp chi do tIch circ, hthi hiu cho vic tuyên truyên 4n dng dOng bào 
thrc hin nêp song van minh; nâng cao ' thüc trong vic bão tn, phát huy giu 
gin bàn sac van hóa dan tc. 

- Cong tác tuyên truyn dâ có nhiu c gang, tuy nhiên ni dung và hInh 
thüc tuyên truyên chua phong phü; phân tuyên truyên djch sang ting dan tc 
cOn It, nell hiu qua tuyên truyên chua cao. 

- Ngân sách Nhà nuOc d.0 tu, h trçi, t chüc thirc hin cOng tác báo tn, 
phát triên van hóa các dOng tc thiêu so và mien nüi cOn han  ch chtra dam bão, 
dáp üng thu câu thirc tiên dt ra. 

IV. DE XUAT VA KIEN NGH! 
1. Be xut các giãi pháp 
- Tang ctrang cong tác tuyên truyn các chInh sách, pháp lut v cOng tác 

bão ton và phát huy di san van hóa phi 4t the cüa các dan tc thiu s& 
- Xây drng các chInh sách tao  diu kin thu.n 1i d bão tn, phát huy các 

di san van hóa phi v.t the cüa dông bào các dan tc thiu s, nht là nhung di 
san van boa phi vt the dang dang truâc nguy Ca mai met, tht truyn. 

- Day manh  Cong tác dào tao,  tp huân nâng cao chat lizng di ngü can 
b lam cong tác van hóa. 

- Chü tr9ng cong tác khen thuang, dng viên, h trçi các ngh than tham 
gia truyên day  các di san van hóa phi vt th trong cong  dng. 



- Dy manh  cong tác phi hçip vói giUa các sâ, ngành, dja phumg trong 
vic trin khai thi hành pháp 1ut ye bào tOn, phát huy di san van hóa phi v.t the 
cüa dông bào dan tOc  thiêu sO. 

- Báo tn, phát huy di san van hóa phi vt th các dan tc thiu s gtn vâi 
phát trin du ljch, trong do c.n ton trçng kiên, dé cao vai trO cUa cong  dông. 

- Tang cithng cOng tác thanh tra v thi hành pháp 1ut trong cong tác bão 
tn và phát huy di san van hóa phi 4t the cüa các dan tc thiêu sO. 

2. Kin nghj 
- D nghj ChInhphü quan tarn, phân b ngân sách cho Tuyên Quang phát 

triên h. tang du ljch kêt hçrp vth triên khai dông b các d an phát huy giá trj di 
san van hOa phi 4t the cüa các dan tc thiêu sO. 

- D nghj Bô Van hóa, Th thao vã Du ljch, TJy ban Dan tc hang näm tang 
cuông phân bô nguOn von Chucmg trInh mlic tiêu phát triên van hóa h trçl xây 
mói, süa chcra, nâng cap, cap trang thiêt b cho Nhà van hóa - Khu the thao thôn, 
ban, to dan phô; triên khai các dé tài khoa h9c lien quan den su'u tam, nghiên cüu, 
bâo ton và phát huy các giá trj di san van hóa các dan tc, gän vói mic tiêu, 
nhim v phát triên kinh tê - xâ hi cho các dja phucing nth dong bào dan tc 
thiêu so sinh sOng. 

H trçY hoat dng tuyên truyn, quáng bá xüc tin du ljch các vüng dan tc 
thiêu so; giiip d tinh nghiên ciru, kháo sat, tiêm näng du ljch, lira ch9n xây 
dirng các san phâm du ljch d.c trung cho vUng dan tc thiu s; th chüc cac sir 
kin du ljch lOn tti vüng dan tc thiêu so... h6 trg các chuang trInh dâo tao, bi 
duäng, tp huân nguOn nhân hrc cho vüng dan tc thiu s& 

Sr Van hóa, Th thao và Du ljch Tuyên Quang trân trçng báo cáo.!. 

Noi nhIn: 
- U' ban Dan tôc; (báo cáo) 
- US'  ban nhân dan tinh; 
- Lãnh dao So'; 
- Lixu: VT, PhOng QLDSVH. 

KT. GIAM BOC 
PHO GIAM DOC 

   

Nguyn van Hôa 



PHIJ LVC  01 

BANG TONG HqP KET QUA THEO DOI TINH K!P  THOI, BAY BU CUA VIC BAN HANH VAN BAN QUY B!NH  CHI TIET VE CONG TAC BAO TON 
VA PHAT HUY DI SAN VAN HOA PHI VAT THE CUA BONG BAO DAN TQC THIEU SO VA MIEN NUI 

Kèin theo Báo cáo sd /BC-SVHTTDL ngày 04/9/2020 cüa S& Van hoá, The ihao và Dii Ijch Tuyên Quang,) 

STT 

Van bàn duqc quy dnh clii tit Van bàn quy d!nh  clii tiêt 

Ghi chü Ten, so, k' hiu 
van bàn 

Ngày 
có 

lu'c 

Tong s 
ni dung 
giao quy 
dinh clii 

tiet 

Tng s 
ni dung 
da quy 

dinh clii 
tiêt 

Ten van bàn quy djnhi clii tiêt 

Thô'i 
gian ban 

hành 
(theo k 
lioach) 

TInh tqing hin nay 

Ba ban 
hành (ngày 
có hiCu luc 

Chua ban hành 

Bang 
soan 
tiao 

Tliãm 
dinh 

Thâni 
tra 

Ba 
trInh 

Quyt dinh s 
406/QD-UBND 

V vic giao k ho?ch vii thirc hin chInh sách 
ho tr phát triii kinh t - xa hi di vói dan tc 

thiéu sO rat It nglrô'i 
24/12/201 8 

2 
Quyt diiih so 
99/QD-UBND 

V vic giao k hoach vn thisc hin chInh sách 
h6 trç phát trkn kiiih t - xã hi di vói dan tc 

thiêu so rat it ngtrè1 
5/4/20 19 

3 
Cong van s 

57/SVHTTDL- 
QLDSVH 

Vê vic tang cu6ng cong tác quãn 1', to chrc he 

hôi näm 201 8 và Tt Nguyen dan Mu Tut 
3 1/0 1/2018 

4 
Cong vAn so 

1 2/SVHTTDL- 

QLDSVH 

Vé vic tAng cu0ng cong tác quán l', tO chrc he 

hôi nArn 2019 và Tt Nguyen dan K' Hqi 
5/1/20 19 

5 
KO hoach so 

38/SVHTTDL- 

QLDSVH 

V viCc kiiii kê toàn diii 20 di san vAn hoá phi 
vat thi nAni 2019 

23/4/20 19 

6 
K hoach s I 1/KH- 

SVHTTDL 
Kini kê l hOl trén dia bàn tinh nArn 2020 5/2/2020 

7 
Cong vAn s 

65/SVHTTDL- 
QLDSVH 

V vic xét ting danh hiu "Ngh nhân nhân 
dAn", "ngh ,ihiãn nru tO" trong linh virc di san 

vAn hoá phi vt th Ian thtr ba nArn 202 

4/2/2020 

8 
Cong vAn s 

526/SVHTTDL- 

QLDSVH 
V vic quail I và t chrc he hi 25/6/2020 



PHJ LUC  3 

KET QUA THU'C HIN CH!NH SACH, PHAP LUAT yE CONG TAC BAO TON VA PHAT HUY DI SAN VAN HOA 

PHI VAT THE CUA DONG BAO TQC THIEU so VA MIEN NUI 
(Kè,n iheo Báo cáo so /BC-SVHTTDL ngày 04/9/2020 cOa SO' VOn hoá, The thao và Du ijch Tuyên Quang,) 

STT 

Các dan toe thiu So IuQng các rnô 
hinh bão ton, 

phát huy van boa 
phi vt the 

S Iuçng các 1 hi 
truyên thông (co 

danh muc kern 
theo) 

Tong s các Ngh 
nhân nguôi dan 
tôc thiêu so (theo 

trng dan tc) 

cãc di 
san van hóa phi 
vt the quc gia 

S6 Iu'Q'ng các di san 
van hóa phi vt 

thr'c UNESCO cOng 
nhn (co danh myc 

kern theo) 

Tôngso các lop 
truyen dy van 

hOa phi vt the vã 
so lu'Q'ng hQC Viefl 

Ghi chü 

S lu'9'ng Dan 

I Tày 205,624 16 4 2 92 Cãu 1?c  bô 

2 Thai 798 

3 ba 5,659 

4 Khmer 29 

5 Muông 1,579 

6 Nàng 16,902 

7 Mông 21,310 

8 Dao 105,359 2 2 3 l4Câulacb) 

9 GiaRai 14 

10 Ngái 58 

11 Ee 65 

12 BaNa 6 



13 Xo'Däng 19 

1 4 San Chay 70,636 5 3 1 27 Cãu 1c bç 

15 Collo 17 

16 Chärn 9 

I 7 San I)uii I 5440 I 1 1 0 (Thu lac ho 

18 Hrê 17 

19 Mnông 20 

20 
Bru Van 
Kiêu 

9 

21 Thô 47 

22 (;Ia 178 

23 CoTu 16 

24 
Gié 

'Friêii 
2 

25 i\la 2 

26 Kho nih 34 

27 'I' Ol 7 

28 (ho' Ro 

29 Kháng 3 

JO 
Xinh 
Mun 

31 HãNhl 



32 (hu Ru 

33 Lao 10 

34 LaChI 143 

35 La Ua 3 

36 Phü La 8 

37 Ly' 

3 LÔLô 17 

30 Mãng 

4() Pa Then 1.258 

4! Co'Lao 7$ 

42 Cong S 

43 BOY 34 

44 SiLa 1 

45 Pu Péo 65 

46 O'Du 1 

C(ng 445,488 1 10 7 143 Can Iic 1)0 



DANH SACH 
NGHE NHAN NHAN DAN, NGH NHAN UU TU TRONG LINH VTC DI SAN VAN HOA PHI VAT THE 

T!NH TUYEN QUANG 
(Kern thco Báo cáo so /BC-SVHTTDL ngày 04/9/2020 cia So Van hoá, Th thao vâ Du ljch Tuyên Quang) 

TT Ho ten 
Näm sinh 

Dan toe Dia chi Danh hiêu 
Loai hInh di san van 

hoá phi vt the nm giü' Ghi chü Nam N& 

1 Sam Van Dirn 1946 Cao Lan Thôn Mn Hóa, xà Dti Phü, huyn 
San Duang 

Ngh nhân nhân 
dan 

2019 

2 Ha Van Thuân 
1942 Thy Thôn Tan Hqp, xâ Tan An, huyn 

Chiêm HOa 
Ngh nhân nhân 

dan 
2019 

3 Tiêu San HQc 
1943 Cao Lan Thôn Cay Thj, xâ Dôi BInh, huyn 

Yen San 

Ngh nhân uu tü 2017 

4 Lam Van CAu 1945 Cao Lan XA DOi  BInh, huyn Yen San Ngh nhân uu ti 2017 

5 Nguyn Mnh ThAm 1935 Tày Xä Thanh Tuang, huyn Na Hang Ngh than uu tü 2017 

6 Bàn Kim Son 1937 Dao do Xà San Phü, huyn Na Hang Ngh nhân u'u tü 2017 

7 MaVänDirc 
1951 Tày Phtxàng Tan Ha, thành ph6 Tuyên 

Quang 

Ngh nhân uu tü 
2017 

8 Chu TuAn Ngân 1948 Dao 
Tiên 

Thôn Bàn Pith, xA Trung Minh, 
huyn Yen San Ngh nhân iru tü 2019 

9 Lic Van Bay 1954 San DIu Xa Ninh Lai, huyn San Dirang Ngh than uu tü 2019 

10 1-là NgQc Cao 1960 Tày Xa Xuân Quang, huyn Chiêrn Hóa Ngh nhân uu tü 2019 



BIEU THÔNG KE LE 1101 DUQC TO CHUC THU'O'NG XUYEN TREN DIA  BÀN TINH 
(Kèin theo Báo cáo s /BC-SVHTTDL ngày 04/9/2020 cüa So' Van hoá, Thé thao và Du ijch Tuyên Quang) 

STT TEN LE HQI 
THO'I 

GIAN TO 
CHITC 

DAN TQC D!A DIEM TO 
CHIJ'C 

THUQC LOI H!NH LE HO! cAp QUAN LY vA TO CHIJ'C 

L hôi 
truyen 
thông 

- 
Lê hôi 

van hóa 

L hoi CO 

nguôn goc 
tü nu'ó'c 

ngoài 

L hôi 
ngãnh 
nghê 

Cp 
tInh 

Cp 
huyn, 
(thãnh 
phô) 

Cp xã 
(phu'ô'ng, 
thi trn) 

L hi tung 
can, dInh Song 

Linh 

03/01 am 
ljch 

Cao Lan DInh lang Song 
Linh, xã LuUng 
Vixçng, thành ph 
Tuyên Quang 

x 

2 L hôi dInh 
Phü Hu'ng 

20/0 1 am 
ljch 

Kinh DInh Phñ Hung, t 
2, phung Hung 
Thành, thành phô 
Tuyên Quang 

3 L hôi dInh KS' 
Lam 

04/0 1 am 
ljch 

Cao Lan Thôn K5' Lam 1, 
xâ Di Can, thành 
ph Tuyên Quang 

X X 

4 L hi chUa 
Hu'ong Nghiêrn 

(chüa Hang) 

08/0 1 am 
ljch 

Kinh Chüa Huung 
Nghiêrn, thôn 
Phüc Lc A, xã 
An Khang, thành 
pM Tuyên Quang 

X X 

5 L hi dn I-Ia, 
dn Thung, 
dn c( La 

11-16/02 
am ljch 

Kinh Dn H, phu'mg 
Tan Quang; dn 
Mu Y La, 
phung ' La; dn 
Thung xã Tráng 
Da, thành pM 
Tuyên Quang 

X X 



6 Hi dua thuyn 
trên song Lô 

04/0 1 am 
ljch 

Kinh Song Lô thuc dja 
phn phung Tan 
Quang, thành phô 
Tuyên Quang 

x 

7 Dérn hi Thành 
Tuyên 

10-15/8 
am ljch 

Kinh Thành ph Tuyên 
Quang 

8 DInh Ging 
Tanh 

10/0 1 am 
1ch 

Cao Lan DInh Ging Tanh, 
xà Kim Phü, 
huyn Yen San 

X X 

9 DInh Mirth Cm 10/0 1 am 
lich 

Cao Lan Dinh Minh CAm, 
xã Di BInh, 
huyn Yen San 

X X 

10 Dn DAm May 02/02 am 
ljch 

Dao QuAn 
Trng 

Dn DAm May, xã 
Lang Quán, huyn 
Yen San 

X X 

11 Dn Lang Là 03/0 1 am 
ljch 

Dao QuAn 
Trang 

Dn lang Là, xA 
Chân San, huyn 
Yen San 

X X 

12 Chia Pht Lam 09/0 1 am 
ljch 

Kinh Chiia Pht Lam, 
xã Nhi1 Han, 
huyn Yen San 

X X 

13 L hi Dng tiên 
- Chçx quê 

08-09/0 1 
am lich 

Kinh Dng tiên, xà Yen 
Phü, huyn Ham 
Yen 

X X 

14 L hôi Bàn 
Nguyen 

22/02 am 
ljch 

Kinh Dn Bc Miic, 
DlnhThác Cam, 
thj trân Tan Yen, 
huyn Ham Yen 

x 



15 L hôi dn Thác 
Cái 

15/7 am 
ljch 

Kinh Dn Thác Cái, xã 
Yen Phñ, huyn 
Ham Yen 

X X 

X 
16 L hôi Cho Thut 

gän vOi dua 
ngira, dâu ngra 

02/02 am 
ljch 

Kinh Thôn Thut, xã Phü 
Lu'u, huyn Ham 
Yen 

X 

17 L hôi Tan Trào 16/8 Kinh Quang trung Tan 
Trao, thon Tan 
Ltp, xA Tan Tráo, 
huyn San Du'ang 

x 

18 L hôi C.0 May 07/01 am 
ljch 

Tày DInh Hông Thai, 
thôn Ca, xä Tan 
Trào, huyn San 
Duang 

__________ 

x 

19 L hi Ctu Müa 08/0 1 am 
ljch 

Tày DInh Tan Trào, 
thôn Tan Ltp, xä 
Tan Trào, huyn 
San Duang 

20 L hi dn 
Thung 

12/02 am 
ljch 

Kinh Dn Thung, TDP 
Tan Tiên, thj trân 
San Dixang 

X 
__________ 

X 

X 
21 1-Iôi vat 04/0 1 am 

lich 
Kinh Thôn Van Hiên, 

xä Van Phü, huyn 
San Duang 

X 

X 
22 L hi CAu 

Dinh, cau Lao 
04/01 am 

ljch 
Kinh Thôn Thng Lqi, 

xã Hào Pht, huyn 
San Duang 

X 

X 
23 L hôi dinh 

Quang Tat 
06/0 1 am 

ljch 
Kinh Thôn Quang Tat, 

xä Hào Phü, huyn 
San Duang 

X 



24 L hôi chüa 
Thiên (chüa 

Hang) 

06/0 1 am 
lich 

Kinh Chüa hang, thôn 
Xórn Dá, xã Thin 
Kê, huyn Son 
Duong 

x 

25 L hôi dInh Linh 
Xuyên 

06/0 1 am 
ljch 

Kinh DInh Linh Xuyên, 
thôn Tan Trào, xã 
Hçp Hôa, huyn 
Son Duong 

26 L hôi dInh Nhu 
Xuyên 

06/0 1 am 
ljch 

Cao lan DInh Nhu Xuyên, 
thôn Nhu Xuyên, 
xã Dông Qu, 
huyn Son Duong 

27 L hôi dInh Tho 
Vtxc 

07-08/01 
am lich 

Kinh DInh Th9 Vrc, 
thôn Go DInh, xâ 
Hông Lc, huyn 
Son Diiong 

x 

28 L hi Lng 
Tong 

08/0 1 am 
ljch 

Tày Trung tam huyn 
Chiêrn HOa 

x 

29 L hi Ban 
Cuông 

03/0 1 am 
ljch 

Tãy Thôn Ban Cuông, 
xä Minh Quang, 
huyn Chiêm Hóa 

X X 

30 L hôi dn 
Thung 

04/0 1 am 
ljch 

Tày Thôn Ph Chinh, 
xã Vinh Quang, 
huyn Chiêm HOa 

X X 

31 L hi Ban Ho 
(5 närn to chirc 

01 lan) 

12/01 am 
lich 

Tày Thôn Ban Ho, xâ 
Phü BInh, huyn 
Chiêm Hóa 

X X 

32 L hôi chOa Báo 
Ninh SOng PhOc 

08/4 am 
ljth 

Tày Thôn Lang Tc, xâ 
Yen Nguyen, 

x X 



huyn Chiêrn Hóa 

33 L hi Kim Binh 14/0 1 am 
ljch 

Tày Thôn Bó Cüng, xã 
Kim BInh, huyn 
Chiêrn Hóa 

X X 

34 L hi Lng 
Tong 

19/02 am 
ljch 

Thy 
Thi trãn Na Hang X X 

35 L hi Lng 
Tong 

20/02 am 
ljch 

Thy Xâ Con Lôn, 
huyn Na Hang x x 

36 L hi Lng 
Tong 

2 1/02 am 
ljch 

Tày Xã Yen Hoa, 
huyn Na Hang 

x x 

37 L hi Lông 
Tong 

22/02 am 
ljch 

Tày Xã Dà Vj, huyn 
Na Hang 

x x 

38 L hôi Lng 
Tong- hi bat cá 

2 5/02 am 
ljch 

Tày Xã Nang Khá, 
huyn Na Hang x x 

39 L hi Gia cm 13/10 am 
ljch 

Tày Xâ Con Lôn, 
huyn Na Hang x x 

40 Ngãy hi van 
hóa du ljch vUng 

cao Na Hang 

14/10 
Xã Hông Thai, 
huyn Na Hang 

x x 

41 L hi Lng 
TOng 

Tháng 02 
am ljch 

Tày Ban Kè A , xâ 
Lang Can, huyn 
Lam BInh 

X X 

42 L hôi Nháy Ira 
dan tc Pa Then 

Tháng 02 
am ljch 

PâThên Xã Hông Quang, 
huyn Lam BInh x x 

43 L hi Lng 
TOng 

Tháng 02 
am ljch 

Tày Xã Thung lam, 
huyn Lam BInh x x 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-09-04T11:25:30+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-09-04T11:25:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-09-04T11:25:51+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-09-04T11:25:58+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-09-04T11:26:06+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-09-04T11:26:12+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-09-04T11:26:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-09-04T11:26:54+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-09-04T11:27:05+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-09-04T11:27:14+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




