
UBND TINH TUYEN QUANG 
SO VAN HOA, THE THAO 

VA DU LICH 

Se,: /BC-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 10 tháng 3 nám 2020 

BAO CÁO 
Ye vic bão ton, phát triên van hóa các dan tc thiu s6 trên 

dja bàn tinh Tuyên Quang, giai doin 2016 - 2020 

Thirc hin Ké hoach ban hành theo Quyt djnh se, 1 6/QD-HDND ngày 
22/02/2020 cüa Ban Van boa - Xã hi, Hi dông nhân dan tinh ye vic giám sat 
vic bâo ton, phát triên van hóa các dan tc thiu s trên dja bàn tinh Tuyên 
Quang, giai doan 2016 - 2020, S Van boa, The thao và Du ljch báo cáo nhu sau: 

I. C CAU, TO CH1J'C BQ MAY THIYC HIN NHIM VU THAM 
MU1J VE VAN HOA CAC DAN TQC THIEU sO CUA IXN V 

Theo Quyêt djnh so 3 1/QD-SVHTTDL ngày 11/02/2020 cüa S Van hóa, 
The thao và Du ljch ye vic giao biên chê cong chrc các phông chuyên mon 
thuc Sâ Van hóa, The thao và Du 1ch, Phông Quãn 1 Di san van hóa có tng 
so 05 biên ché, hin ti phàng có 04 biên chê, thiêu 01 biên ché, trong do: 

- Tnnng phOng; trInh d chuyên môn: Di h9c chuyên ngành bâo tn - 
báo tang; dan tc: Kinh. 

- Phó Trueing phOng: 01 ngrni; trInh d chuyên môn: Dti h9c chuyên 
ngành bão ton - bão tang; dan tc: Kinh. 

- Chuyên viên: 02 nguOi; trInh d chuyên môn: Dti hçc chuyên ngành bâo 
ton - bào tang; oi ngui dan tc Tày, 01 ngui dan tc Kinh (01 chuyên viên 
bit phái lam vic tai  Van phOng diêu phôi chuang trInh miic tiêu quôc gia nông 
thôn mi tinh Tuyên Quang, tir tháng 6/2018). 

II. CONG TAC THAM MUt, CHI DO THIJC HIN NHIM vu 
CUA NGANH yE BAO TON, PHAT TRIEN VAN HOA CAC DAN TOC 
THIEU sO TREN DIA BÀN TINH GIAI DOAN 2016-2020 

Thirc hin Nghj quyêt so 33-NQ/TW ngày 09/6/20 14 cüa Ban Chap hành 
Trung uang Dâng (khóa XI) ye xây dirng và phát triên van hóa, con ngithi Vit 
Nam dáp irng yeu câu phát triên ben vüng dat nuc; Quyêt djnh sO 1270/QD-
TTg ngày 27/7/20 11 cüa Thu tithng ChInh phü ye vic phê duyt Dê an bão ton 
phát triên van boa dan tc thieu sO Vit Nam den näm 2020; Quyêt djnh so 
2723/QD-BVHTTL ngày 03/8/20 16 cüa B Van hóa, The thao và Du ljch ye 
yjéc phé duyt Dir an gn kt phát trin kinh te và bão tOn, phát trien van hóa 
các dan tc thiu s; Nghj quyet Dti hi Bang b tinh Tuyên Quang lan thir 
XVI; Chung trInh hành dng sO 37-CTr/TU ngày 18/9/20 14 cüa Ban Chap 
hành Bang b tinh Tuyen Quang (khóa XV) thirc hin Nghj quyêt sO 33-NQ/TW 
ngày 09/6/2014 cüa Ban Chap hành Trung uong Bang (khóa XI) ye xây drng Va 
phát trin van hóa, con ngui Vit Nam dáp üng yeu câu phát triên ben vng dat 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
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nisóc; Chixang trInh hành dng sé, 06-CTr/TU ngày 29/6/20 16 cüa Ban Chp 
hành Dãng b tinh thirc hin Nghj quy& Dti hi dui biu toàn quc thn thu XII 
cüa Dãng và Nghj quyêt Dti hi di biêu Dãng b tinh Tuyên Quang 1tn thr XVI; 
Két 1un so 28-KL/TU ngày 18/5/2016 cüa Ban Thung vii Tinh üy (khóa XVI) 
ye nhim vii, giãi pháp phát triên du ljch giai don 2016 - 2020; K hoach s 36-
KH/UBND ngày 20/6/2014 cüa Uy ban nhân dan tinh ye triên khai thirc hin 
Chuang trInh hành dng thirc hin chiên 1uçic cong tác dan tôc den näm 2020; 
Kê hoch so 5 1/KH-UBNID ngày 23/6/20 16 cüa Uy ban nhân dan tinh v phát 
triên du ljch tinh Tuyên Quang giai doan 20 16-2020... 

Si Van hóa, Th thao và Du 1ch tham muu Tinh Uy, Hi dng nhân dan, 
Uy ban nhân dan tinh ban hành các ca chê, chInh sách thüc dy phát trin s1r 
nghip van boa, the thao vâ du ljch, nhi.r: Quy hotch phát trin sir nghip van boa 
tinh Tuyên Quang den nAm 2020; Quy hoach phát triên tng th du ljch tinh 
Tuyên Quang den näm 2020, djnh hiirng den näm 2030; Quy hotch phát trin s1r 
nghip the thao den den näm 2020; Quy djnh ye thirc hin nep song van minh 
trong vic cuâi, vic tang và lê hOi;  Quy djnh chi tiêt tiêu chun v xây dirng gia 
dInh van boa, thôn, bàn, to dan phô van hóa; Dê an "Bâo tOn, phát trin van boa 
các dan tc thiêu so tinb Tuyên Quang giai dotn 2016 - 2020"... ban hành các van 
bàn chi dao  các dan vj thuc Si, Trung tam Van hóa, Truyên thông và Th thao 
các huyn, thành phô tang cuO'ng tuyên truyên chü truang cüa Dàng, chInh sách 
pháp 1Utt cüa Nhà nuâc, các van bàn chi dao  cüa Trung uang, cUa tinh và cüa 
ngành ti vüng sâu, vüng xa, vüng dông bào dan tc thiêu so thông qua các boat 
dng giao lu'u van hóa, van ngh, the diic, the thao, chiêu phim luu dng, gop 
phân gin giü, bào ton và phát huy các giá trj van hóa truyên thông tot dep cüa các 
dan tc thiêu so, dông thi nâng cao muc hixOng thit van hóa tinh than, tto sir 
dông thun, doàn kêt trong nhân dan. Thrc hin tOt cOng tác giU gin và phát buy 
di san van hóa 4t the, phi yât the cüa các dan tc thiêu so tren dja bàn tinh. 

Thu?mg xuyên quan tam xây dirng Va nâng cao chit luçmg, hiu qua boat 
dng cüa các thiêt ché van boa phiic vit dông bào càc dan tc thiêu sO. Toàn tinh 
có 126/138 nhà van hóa xã, phung, thj trân, trong do cO 39 nhà van boa xâ, 
phung, thj trân dat  theo quy chuân cUa B Van boa, The thao và Du lich; 
1.790/2.096 nhâ van boa thOn, bàn, to dan phô, trong do có 998 nhà van boa 
thôn, bàn, to dan phO dat  theo quy chuân cüa B Van bOa, The thao và Du lich. 

H tro viêc giQ gin tiêng nói, chü vit cUa các dan tc thiu s thông qua 
vic thrc hin mt s dé tài kboa hçc nghien ciru bào tOn, phát buy nhng di san 
van boa cüa các dan tc thieu sO, nhu: Nghiên ci.Tru van hóa truyen thông dan tc 
Pa Then; Nghien cüu van boa truyên thông dan tc San DIu; Nghiên ciru Bão 
tn pbát buy giá trj di san Then trên dja bàn tinh Tuyên Quang... và phát hành 
mt s n phAm van hóa mang dm bàn sac cüa các dan tc thiêu sO de giOi 
thiu dn dOng dào cong chüng, nhu: "Tiêng tci lông" (dan tc Cao Lan), "Cáu 
thai gian" (dan tc Tày), "SoQng cô khüc hat giao duyên" (dan tc San 
Diu), "Lé cap sac dan t7c Dao", "Dan ca các dan tç5c Tày, San Dlu, Cao Lan", 
"Nghi lê dan tc Dao Quan cht & Tuyên Quang", "Van hóa truyên thông dan 
tç5c Pa Then ", "Ngu'&i Mông & Tuyên Quang", "Lé ht7i & Tuyên Quang"... 
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Chü trçng duy trI t chüc các 1 hi truyn thng cüa các dan tc thiu s, 
nhu: Lé hi Lông Tong, thj trân Na Hang, xâ Dà Vj, xâ Yen Hoa, xã Scm Phü, 
xâ Nàng Khã (huyn Na Hang), xã Lang Can, xâ Thuçmg Lam (huyn Lam 
BInh), xã Kim BInh, xâ Phü Birth (huyn Chiêm Hóa); 1 hi Cu May ctìith 
Hông Thai, lê hi Câu Müa dInh Tan Trào, xâ Tan Trào; 1 hi dInh Nhu Xuyén, 
xä Dông Qu (huyn Scm Duong); lé hi ctInh Giêng Tanh, xã Kim PhU (huyn 
Yen Scm), lê hi Dinh Song Linh, xA Lung Vuqng (thành ph Tuyên Quang); 
Lê hi Nhây h'ra, dan tc Pa Then, xã Hông Quang (huyn Lam BInh)... Toàn 
tinh hin Co 43 lê hi, trong do có 04 1 hi ton giáo; 02 1 hi each mng; 03 1 
hi van boa du ljch; 34 lê hi dan gian. Nàm 2020, triên khai tng kim kê 1 hôi 
trén dia bàn tinh. 

Hort dng biu din ngh thuQit chuyên nghip phitc vi dng bào dan tc 
thiêu so thng xuyên duc dôi mâi và nâng cao chat 1ung. BInh quân mi 
näm, Doàn Ngh thut dan tc tinh thirc hin It nhât tir 130 bui biu din phiic 
vu nhiêm v11 chInh trj, các hoat dng van hoá; ph%ic vi nhân dan các dan tc 
trong tinh, chU trQng biêu diên phiic vi dông bào vUng sâu, vUng xa, vUng dng 
bào dan tc thiêu sO. Các nhac si, ngh sT, biên dro dâ sixu tam, nghiên ciru, khai 
thác chat 1iu van boa dan gian, sang tác, dan dirng và biêu din cac lan diu dan 
Ca, dan vU cUa các dan tc thiêu sO, nhiêu tiêt mvc  dtxqc giâi cao tai  các CUC thi, 
hi din chuyên nghip toàn quôc, nhu: CU Tê (dan te La Chi); Then Cci gçi 
träng, Mo NQtm Quãng (dan tc Tày); Nhjp diu tang sành (dan tc Cao Lan); 
Dinh Phung Hoâng (dan tc Pa Then); Tiêng Chuông (dan tôc Dao Quân 
Trang)... gop phân giU gin, phát huy bàn sac van hóa cUa các dan tOc  thiêu sO. 

Ben canh  do, ngành thi.thng xuyên quan tarn, h6 trV xây d%rng to ChÜC 
phong trào van hóa van ngh quân chUng, gop phân thUc day môi trumg sang 
tao và truyên bá ngh thut, dáp 1rng nhu câu hu&ng ngày càng cao cUa nhân 
dan các dan tc trong tinh. Hin nay, toàn tinh CO 138/138 xâ, phuO'ng, thj trân 
có di van ngh quan chUng; trên 2.600 di van ngh quân chUng thôn, bàn, tO 
dan ph& các ca quan, dcm vj, trung hoc; 1rc luqng vU trang...; trên 200 câu lac 
b dan hat dan ca và bão tOn van hóa dan tc; trén 70 câu lac bô hat Then - dan 
TInh; 06 câu lac  b hat Páo dung cUa dan tc Dao; 13 câu lac  b hat SInh ca cUa 
dan tc Cao Lan,... duc duy trI hoat  dng thithng xuyên, bInh quân mOi nàm 
biu din trên 10.300 buOi phiic vit quân chUng than dan. 

Vic tang cung giao tim van mang tInh cht vUng min duçic chU trçng, 
ngành dã tham muu t chüc thành cOng Ngày hi van boa các dan tc vUng DOng 
Bàc l,n thu VIII, Lien hoan ngh thut Hat Then - Dan tInh các dan tc Tày, 
NUng, Thai Vit Nam lan thU V, Ngày hi van bOa dan tc Dao toàn quOc, Lien 
hoan trInh din di san van hOa phi vt the quoc gia; Ngày van hóa Tuyên Quang 
tai Ha Ni,... thông qua do tao  diêu kin dê dông bào các dan tc thiêu sO dirge 
giao liru, hçc hOi, tang cung hiu bitt 1n nhau, that chat tInh doàn kêt các dan 
tc, dng th?ri lam cho thiu giá trj van hoá truyên thOng tOt dçp cUa các dan tc 
tip tiic dirge khth day,  bào tn và phát huy trong di sOng cong dông. 

Phi hcip vOi cac cp Uy Dang, chinh quyên dja phuang tuyên truyên, thirc 
hin tht các nghj quyt ye phát trin du ljch cUa Trung uang, cUa tinh; 4n dng 
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nhân dan giü gin không gian van boa c sc cüa dan tc, git nguyen hin trng, 
cành quan, kiên true truyên thông. Djnh hrnng và h trçv phát trin du ljeh cong 
dông tai  mt so huyn dê thu hi't khách du ljch, nhu: Mo hInh du ljch cong  dng 
trên dja bàn huyn Lam BInh; Lang van hoá - du ljch Ging Tanh, xâ Kim Phü, 
huyn Yen S(m; Lang Khau Tràng, xã Hông Thai, huyn Na Hang; Lang Van 
hoá Tan An, xà Tan An, huyn Chiêm Hoá; thôn Bin, xâ Phüc Scm, huyên 
Chiêm Hóa; thôn Cao Dumng, xã Yen Thun, huyn Ham Yen... Tang cu&ng 
xüc tiên, quâng bá du ljch thông qua vic giâi thiu các l hi truyn thong, 
danh lam thàng cành, van boa dc sac cüa dông bào các dan tc thiu s trong 
tinh; thumgxuyên cung cap thông tin cho các doanh nghip lit hành và du 
khách nàm bat thông tin ye các diem thäm quan, du ljch trong tinh. 

Quan tam ch d, chInh sách, kjp thai biu ducrng, khen thuâng, khuyn 
khIch the hat  nhân van ngh có nhiêu cOng lao, dóng gop tIch circ trong vic 
truyên dy van hóa dan tc,tO chirc phong trào van ngh quân chüng a ca sâ. 
DOng thmi, tham mru dê xuât xét tang các danh hiu cao qu nhix: "Ngh nhân 
ixu tü", "Ngh nhân nhân dan" (toàn tinh hin Co 08 ngh nhân duçmc phong tang 
danh hiu "Ngh nhân ixu tü"; 02 ngh nhân duçmc phong tang danh hiu "Ngh 
nhân nhân dan") nhäm ghi nhtn nhitng dóng gop tIch circ cüa các ngh nhan dan 
gian trong vic gut gin và phát huy bàn sac van hóa các dan tc. Hang näm, to 
chüc các lap tp huân nâng cao trInh d chuyên môn, nghip vii cho can b phii 
trách van hóa xã, nhà van boa xâ, nhà van hóa thôn, bàn cüa 7 huyn, thành phô, 
dOi tilçmng tham gia chü yeu là ngithi dan tc thiêu so. 

Ban Chi dao  phong trào "Toàn dan doàn kt xây drng dai sang van boa" 
tang cuang cong tác tuyên truyên, 4n dng nhân dan thirc hin nêp song van 
minh trong vic cuai, vic tang, bào ton và phát huy giá trj di san van hóa, bài 
tth các t nan  xã hi, xây dirng gia dInh van hóa, thôn, bàn, tO dan phô van hóa, 
gop phn tIch circ vào vic xây dirng môi truang van boa lành manh,  on djnh an 
ninh, chinh trj, trt tir an toàn xã hi a da phuang. 

III. KET QUA THVC HIN NHIM VJ CUA NGANH YE BAO 
TON, PHAT TRIEN VAN HOA CAC DAN TQC THIEU sO 

1. Lp hI so' di san van hóa phi vt the 
1.]. KIt qua dgt du'çrc 

- Tinh Tuyên Quang duc B Van bOa, Th thao và Du ljch giao lam tinh 
du mi, phi hqp vai 10 tinh, gOm: Ha Giang, Cao Bang, Bac Kan,  Thai 
Nguyen, Lao Cai, Lang San, Quàng Ninh, Bäc Giang, Lai Châu, Din Biên xây 
drng h scm "Thirc hành Then cUa nguai Tày, Nüng, Thai Vit Nam" trInh 
UNESCO cong nhn là di san van hóa phi 4t the dai  din cüa nhân loai. Ngày 
12/12/2019, UNESCO dã cong nhn ho so "Thgrc hành Then cüa nguYi Tày, 
Nüng, Thai Vit Nam" là di san van hóa phi 4t the dai  din cüa nhân loai. 

Kinh phi 1p ho so duçmc thirc hin tim ngun ngân sách tinh va co sir dóng 
gop cüa các tinh tham gia, rieng tinh Tuyên Quang là: 1.972.790.500 dOng. 

- Näm 2018, h so "Ngh thut trang trI tren trang phc truyn thng cüa 
nguai Dao DO, huyn Son Duang, huyn Ham Yen, huyn Chiêm Hóa, huyn 
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Na Hang, huyn Lam BInh, tinh Tuyên Quang" duqc B Van hóa, Th thao và 
Du ljch dua vào Danh miic Di san van hóa phi vt th quc gia. 

Kinh phi itp ho so dixcic thirc hin tü ngun ngân sách tinh, vói tng kinh 
phI: 130.000.000 dông. 

- Näm 2019, 1p ho so "Tn thirc sir diing cçn rnrOc cüa nguOri Tày tinh 
Tuyên Quang" trinh B Van boa, The thao và Du ljch dua vào Danh muc Di san 
van hóa phi 4t the quôc gia. 

Kinh phi ip h so du?c thirc hin tir ngun ngân sách tinh, vâi tng kinh 
phi: 130.000.000 dông. 

- Nàm 2020, 1p  ho so "Hat Quan lang cüa ngi.thi Thy tinh Tuyên Quang" 
và "Lê hi câu may cüa dan tc Thy, xã Tan Trào, huyn Son Dixang, tinh 
Tuyên Quang" trInh B Van hóa, The thao và Du ljch dua vào Danh mlic Di san 
van hóa phi 4t the quôc gia. 

Kinh phi 1p  h so dixçic thirc hin t1r ngun ngân sách tinh, vi tng kinh 
phi: 285.000.000 dông. 

1.2. Khó k/ian, bat cp 

Mt s di san van hóa phi 4t th cüa dng bào dan tc thiu s tai  các dja 
phiiong hin nay dang cO nguy co mai rnt, so ngi.thi näm giü và thirc hành di 
san cOn rat it, nên viC nghiên c1u, tim hiêu di san gp nhieu kho khän. 

1.3. Hgn chê', nguyen nhán hçin ché' 

- Hin nay, ti mt s dja phi.rang trong tinh không cOn giü dUqC nhiu 
nhà truyên thông, so lung ngh nhân dé thirc hành cac nghi lê cOn it, vi 4y 
vic lira chn không gian và ngh nhân dê thirc hin nghi lê gp nhiêu khó khàn. 

- Ni dung, chat luçmg h so chua thirc sir cao, do ngun tu lieu cOn li.ru 
gilt trong nhân dan bj mai mt nhiêu, chi tp trung vào nhltng ngt.thi già, the h 
tré hu nhu không cOn näm gilt. 

2. Phi hçrp vó'i h thng triro'ng h9c, các co' quan ban ngành xây 
drng chtro'ng trInh tham quan h9c tp, trãi nghim t,i Bão tang tinh 

2.1. Ké't qua dgt dup'c 

Nhm thu hut khách tham quan là di tuqng h9c sinh, sinh viên trên dja 
bàn tinh, Sâ Van hóa, The thao và Du ljch dã chi dao  Bão tang tinh xây dmg 
cac chuong trinh trãi nghim chat luçing cao, sat th?c vâi thu câu cüa CáC em 
hçc sinh, sinh viên; phôi hçip chat ch vâi các tntthng h9c, thirc hin chuong 
tnInh trãi nghim bô ich: 

- Näm 2016, xây dirng chuong trinh trãi nghim: "Then, dan tinh cüa 
ngi.thi Tày tinh Tuyên Quang". Kinh phi thirc hin: 45.000.000 dông, tir nguOn 
ngân sách tinh. 

- Nàm 2017, xây drng chuong trInh trài nghim "TIm hiu v ngh thut 
v tranh dan gian và tnO choi truyn thng cüa ngithi Dao tith Tuyên Quang". 
Kith phi th%rc hin: 40.000.000 dng, ti'r nguôn ngân sách tith. 
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- Näm 2018, xây dirng chiiong trInh trãi nghim "Ngh dt thu cong và 
các trè chth dan gian truyên thông cüa ngui Tày tinh Tuyên Quang". Kinh phi 
thirc hin: 40.000.000 dOng, tr nguOn ngân sách tinh. 

- Näm 2019, xây dirng chucing trInh trãi nghim "TIm hiu tt Thanh 
minh và bánh chim gâu cUa nguñ Cao Lan tinh Tuyên Quang". Kinh phi thirc 
hin: 40.000.000 dông, tir nguOn ngân sách tinh. 

- Nàm 2020, xây dirng chuong trInh trài nghim "Xay sat gto truyn 
thông cüa ngui Tày tinh Tuyên Quang", "L cp sc cüa ngithi Dao tinh Tuyên 
Quang". Kinh phi thirc hin: 63.000.000 dOng, tux ngun ngân sách tinh. 

2.2. Khó k/ian, Mt cp 

- Kinh phi d.0 tu cho mt chuang trInh trâi nghim cOn han  ch, nên nôi 
dung cüng nhu các 4t 1iu phc vii cho mi chuang trInh con dun diu, chua 
duçc quy mO, bài bàn. 

- Thai gian hçc sinh, sinh viên tham gia không duqc dài, nên mt s 
chucmg trInh lam ngàn gun, chua khui gçi sâu sac dugc sir dam me di vi các 
em h9c sinh, sinh viên khi tham gia chucing trInh. 

2.3. Hgn che, nguyen nhân hgn ché' 

Ni dung các chrnmg trInh trãi nghim chua thrc si,r phong phü, do vic 
xây dimg kjch bàn chucing trinh trãi nghim cOn mâi, thiêu kinh nghim trong 
qua trInh thirc hin. 

3. Stru tm tài 1iu hiên vat cüa dan tc thiêu so trên dla  bàn tinh 
3.]. Kê't qua dgt du'cic 

Tr näm 2016 dn nàm 2020, sixu ttm duçc 100 tài 1iu, hin 4t. Kinh phi 
thirc hin: 250.000.000 dông, ti'r nguôn ngân sách tinh. 

3.2. Khó khán, ba't cap 

- NguOn kinh phi suu tm cOn han  ch. 

- Mt s di san van hóa truyên thng cüa dng bào dan tc thiu s dà bj 
mai mt nhiêu. 

3.3. Hgn ché', nguyen nhân hgn ché' 

Do nguOn kinh phi duçc b trj cOn han  ch, nên tài lieu, hin 4t suu tm 
ph%ic vi1 cong tác trirng bay và luu giü tai  kho cci sâ cUa Bào tang tinh chua 
phong phü da dng, chua dáp üng duçc thu câu cüa khách tham quan; Dê an dOi 
mâi, nâng cao chit krcmg và hiu qua hoat dng Bâo tang gàn vâi phát triên du 
ljch chua duçic b trj kinh phi dé triên khai thirc hin. 

4. Triên khai thirc hin Quyêt djnh so 435/QD-UBND ngày 20/12/2016 
cüa Uy ban nhân dan tinh phê duyt Be an "Bão ton, phát triên van hóa các 
dan tc thiêu s tinh Tuyên Quang giai don 2016 - 2020". 

4.1. Két qua dgt duçrc 

- Nàm 2018-2019, tin hành kim kê toàn din 40 di san van hóa phi 4t 
th tiêu biu cüa dng bào dan tc thiêu so trên dja bàn tith, gôm các dan tc: 
Tày (6 di san); các ngành Dao Quân Träng, Dao Quân Chçt, Dao DO, Dao Tiên 
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(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 lira ch9n nhüng di san van boa phi vt the tiêu biu, lap h so 
nghj B Van hóa, The thao và Du ljch dua vào Danh sách di san van hóa phi vt 
the quôc gia dê có bin pháp bão tOn, phát huy giá trj di san; xut ban sách ánh 
giâi thiu mt so di san van hóa phi vt the tiêu biêu cüa các dan tc thiu s& 
Kinh phi thirc hin: 468.141.190 dông, tü nguôn ngân sách tinh. 

- Lp 06 h so di san van hóa phi 4t th d nghj Bô Van hóa, Th thao và 
Du ljch dua vào Danh mvc  di san van hóa phi vt the quOc gia, trong do có 4 di 
san cüa dông bào dan tc thiêu so (hin nay, 3 di san dd du'crc Bó Van hóa, The2  
thao và Du ljch du'a vào Danh myc di san van hóa phi v2t the quóc gia,). 

- Näm 2017, tham mutt to chirc Ngày hi van hóa dan tc Dao toàn quc, 
vói s11 tham gia cüa 12 tinh gôm: Tuyên Quang, Ha Giang, Cao Bang, Bäc Kan, 
Thai Nguyen, Son La, Lai Châu, Phit Thç, Vinh Phiic, Ha Ni, Quáng Ninh và 
Thanh Hóa. Kinh phI thirc hin: 5.626.030.574 dông, trong do nguOn ngân sách 
tinh: 5.155.197.000 dông; nguôn xâ hi hóa: 470.833.574 dông. 

- Thirc hin D tài khoa h9c "Bão tn và phát huy giá trj van hoá truyên 
thng Lang van hoá Giêng Tanh gän vói phát triên du ljch ben vüng tinh Tuyên 
Quang". Kinh phi thirc hin: 592.500.000 dông, tü nguOn ngân sách tinh. 

- Näm 2019, T chirc Lien hoan trInh din di san van hóa phi vt th quc 
gia và Lê hi Thành Tuyên näm 2019; Ngày van hóa Tuyên Quang ti Ha Ni. 
Kinh phi thirc hin: 8.875.801.172 dông, trong do nguôn Ngân sách tinh: 
4.922.468.000 dông, nguOn xã hi hóa ti'r don vj tO chüc sir kin: 2.560.000.000 
dng, ngun xã hi hóa trong tinh: 1.393.333.172 dOng. 

- Nàm 2019, phc drng L hi nhãy lüa cua dan tc Pa Then, xã Linh 
Phü, huyn Chiêm HOa. Kinh phi thirc hin: 297.525.000 dông, t~ nguOn ngân 
sách Trung uong. 

- Ho trq xây dçrng, bao ton Lang van hóa du ljch cong dng N TOng, xâ 
Thuçing Lam, huyn Lam BInh. Kinh phi thçrc hin: 2.000.000.000 dông, ttr 
ngun xã hi hóa. 

4.2. Khó k/ian, bt c2p 

- Nguôn kinh phi duçc dtp cOn htn ch. 

- Tài lieu nghiên ciru v các di san van hóa cüa dng bâo dan tc thiu so 
bj mai mt nhiêu. 

- Nhng ngui nm giü, th?c hành di san van hóatruyn thng cüa dng 
bào dan tc thiu s cOn It, do tuôi cao nên tn nhâ h.n che. 

4.3. Hgn ché, nguyen nhán hgn ché 

- 
Mt s di san van hóa cUa dng bào dan tc thiu s dang cO nguy Co bj 

mai mt chua duc 1p h so, do hin nay dng bào không con thrc hành di san, 
s6 ngui nm giü di san van hóa truyên thông cOn It, tài 1iu km giü ye cac di 
san chU yu bang truyn ming, không có van ban. 

7 



- Sách ãnh givi thiu mt s di san van hóa phi vt th tiêu biu cüa các 
dan tc thiéu so chtia phong phü, do nguôn tu 1iu khan him, mt s di san 
dông bào không can thirc hânh nên cong tác su'u tm gp nhiu kho khän. 

- Chua t chüc duqc Ngày hi van hóa các dan tc tinh Tuyên Quang va 
gii thiu van boa am thirc cüa các dan tc thiêu s, do ngun kinh phi cüa tinh 
con hn che, mci hoat dng phãi duqc gän vói các sir kin van hóa cüa tinh, khu 
virc và quôc gia. 

- Các nhim vv: Xây dirng, bão tn các lang van hóa du ljch cong dng; 
h trçi phát triên nghê truyên thông; h trV phiic dirng 1 hi truyn thng; h trg 
bâo tOn, phát triên mt so loai hmnh truyên thông chtia thirc hin, do ngun kinh 
phI cüa tinh cOn hn chê, di ngü can b tii cci sO' cOn thiu va hn ch v 
chuyên mon nghip vii. 

IV. GIAI PHAP TRONG THI GIAN TOI 
- T chi'rc tt các hot dng tuyên truyn giáo diic các thu trixang, chInh 

sách dan tc cUa Dãng và nhà nuOc cho mci can b, dãng viên, nhân dan. Ph 
biên sâu rng các chU truang, chInh sách phát triên kinh té - xã hi vüng dan toe 
và mien nüi cho dông bào các dan tc thiêu so; quàng bá sâu rng các giá trj van 
hóa và vic bào ton và phát triên van hóa các dan tc thông qua các phuong tin 
thông tin di chüng, biêu diên, triên lam ngh thu.t. 

- Xây dirng và trin khai thçrc hin có hiu qua k hoach  dào tao, bM duO'ng, 
nâng cao trmnh d, näng lirc dôi vO'i di ngü can b cong chirc nói chung, can b 
lam cong tác bão ton và phát huy van hoá dan tc tO' tinh den co sO' nói riêng. 

- Lira chn thO' tir uu tiên h trg nghiên c(ru, bào tn và phát trin các 1oti 
hInh di san van hoá các dan tc mt cách hçip l, hiu qua. Uu tiên h trçl phát 
triên các hot dng van hóa tai  dja bàn vüng cao, vüng sâu, vüng xa, vüng dc 
bit khó khän. Xây dimg kê hoich kiêm kê, bao tOn di san van hóa phi vt the 
dai din cüa nhân loti "Thçrc hành Then cüa nguO'i Tày, Nüng Thai Vit Nam" 
theo quy djnh cüa UNESCO. 

- Triên khai nghiên c1ru, O'ng diing các d tai khoa hc lien quan dn sixu 
thm, nghiên ciru, bào ton và phát buy các giá trj di san van hóa các dan tc, gän 
vâi miic tiêu, nhim v phát triên kinh tê - xã hi nhäm khai thác có hiu qua 
tim näng van hóa, tài nguyen du ljch ljch sO', sinh thai, nhân van phiic vii phát 
trin kinh tê - xä hi cüa tinh. 

- Xây dmg c ch chInh sách khuyn khIch các ngh nhân có cong gin 
gi và trao truyn van hóa dan tc; khuyên khIch lO'p tré tiêp thu van hóa dan 
tc; phát huy vai trO cüa già lang, tnrO'ng dOng hç trong bào ton và phát triên van 
boa các dan tc thiêu so. 

- Dy manh phong trào "Toàn dan doàn kt xây drng dO'i sang van boa" 
trên dja bàn tinh, dc bit là a vüng dông bào các dan tc thiêu sO, trong do tp 
trung vào ni dung bâo tn, phàt buy van boa truyên thông cüa các dan tc. Xây 
drng các thôn, bàn gia dInh trO' thanh mOi truO'ng trao truyen, bao ton và pbát 
huy các giá trj van hóa dan tc mt cách htu hiu, sOng dng. 
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- Tip tVc  trin khai và hoàn thành các nhim v11 chInh trj cüa tinh và 
ngành giao nhu: 

+ Nghiên cüu, lira ch9n nhUng di san van boa phi 4t th tiêu biu cüa các 
dan tc thiêu so dé 1p ho so dé nghj Bô Van hóa, The thao va Du ljch dua vao 
Danh miic di san van hóa phi vt the quôc gia. 

+ Suu tzm tài 1iu bin 4t d b sung tnrng bay và kho so sâ ti Báo tang tinh. 

+ Xây drng nhiu chixong trInh trãi nghim vi ni dung v nhftng net 
van boa truyên thông dc sac cüa dông bào dan tc thiêu s6 d gii thiu ti 
dông dào h9c sinh, sinh viên tai  các tnthng h9c trên dja bàn tinh. 

- Phi hqp vi Uy ban nhân dan các huyn, thành phé chi do các phông, 
ban chuyên môn, các don vj trrc thuc tang ci.rng cong tác tuyên truyM, ph 
biên tOi toàn the dông bào dan tc thiêu so trên dja bàn tinh v cong tác bâo tn 
và phát buy giá trj di san van hóa cüa các dan tc. 

- Phi hçip vi các sâ, ngành và Uy ban nhân dan các huyn, thành pM 
tiêp tiic thrc hin các nhim vii tai  Quyêt djnh so 435/QD-UBND ngày 
20/12/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic phê duyt Dê an "Bào tn, phát 
triên van boa các dan tc thiêu so tinh Tuyên Quang giai doan 2016 - 2020". 

V. MEN NGH, oE XUAT 
1. Di vói chInh quyn dja phtro'ng các cp 
- D nghj Uy ban nhân dan các huyn, thành pM chi dao  các phông, ban 

chuyên mon tang cung cong tác tuyên truyên den dOng bào các dan tc thiêu so 
nâng cao trách nhim trong vic bào ton và phát buy giá trj van boa truyên thông. 

- PMi hçip ch.t chê vi Sâ Van boa, Th thao và Du ljch trin khai các dir 
an, d an báo tOn và phát huy giá trj van boa truyên thông dOng bào dan tc 
thiêu so trên dja bàn. 

- Lông ghép vic bào ton và phát huy giá trj van boa truyn tMng dng 
bào dan tc thiêu so cüng vâi kê hoach  phát triên cüa dja phuong. 

2. Dôi vó'i tinh 
- D nghj Tinh us', Hi dng nhân dan, U5' ban nhân dan tinh quan tam, 

M trI ngân sách; dy math  buy dng nguôn von xã hi bOa tix các to chüc, Ca 
nhân trong và ngoài tinh cho sr nghip phát triên van bOa và boat dng phic vi 
phát trin du ljch vüng dng bào dan tc thiêu so; bô sung them nguôn kinh phi 
d xây dimg chuong trInh trãi nghim duqc phong phü, dOng thii tao  diêu kin 
cho di ngU huàng dn viên ducic di tham quan thrc tê, hc hOi kinh nghim tai 
các Bào tang Trung uong và các tinb d nâng cao kiên thirc trong vic xây dirng 
các chuong trInh trãi nghim. 

- D nghj Uy ban nhân dan tinh xem xét, M tn kinh phi tIc hin D an 
di mâi, nâng cao cht luçing và hiu qua boat  dng Bào tang gan vOi phát triên 
du ljch và kinh phi sun tm tài 1iu, hin vt bO sung kho co Ca phiic vt cOng tác 
tnung bay tai  Bão tang tinh; M tn kinh phi dê tiêp tiic thirc hin các nhim vii tai 
Quyt djnh s 435/QD-UBND ngày 20/12/2016 cüa Uy ban nbân dan tinh ye 
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vic phé duyt D an "Bão tn, phát trin van hóa các dan tc thiu s6 tinh 
Tuyên Quang giai dotn 2016 - 2020". 

3. Dôi vói Trung urong 
D nghj B Van hóa, Th thao và Du ljch hng näm tang cithng phân b 

ngun vn Chuang trInh miic tiêu phát triên van hóa h trV xay mâi, s1ra chüa, 
nâng cap, cap trang thiêt bj cho Nba van boa - Khu the thao thôn, bàn, to dan phô; 
trin khai các dê tài khoa hçc lien quan den suu tam, nghiên c1ru, bão ton và phát 
huy các giá trj di san van hóa các dan tc, gàn vi mvc  tiêu, nhim vu phát triên 
kinh t - xà hi cho các dja phucing nci dông bào dan tc thiêu sO sinh sOng. 

H trg hott dng tuyên truyên, quâng bá xUc tin du ljch các vüng dan toe 
thiu s; giüp di tinh nghiên cüu, khão sat, tiêm nàng du ljch, hra ch9n xây 
d%rng các san phâm du ljch dc trung cho vüng dan tc thiêu so; tO chüc các su 
kin du ljch lan ti vüng dan tc thiêu so... ho trçi các chucing trInh dào tto, bôi 
duOng, t.p hun nguOn nhân 1rc cho vüng dan tc thiêu sO. 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch trân trçng báo cáo.!. 

No'inhIn: 
- HDND tinh (b/c); 
- UBND tinh (b/c); 
- Lãnh dao S; 
- Phông QLDSVH; 
-LmiVT. 

GIAM DOC 

Au Thj Mai 
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SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH Biu Ola 

THONG KE VAN BÀN BA BAN HANH THEO THAM QUYEN 
yE BAO TON, PHAT TRIEN VAN HOA CAC DAN TQC THIEU SO 

(Kern theo Báo cáo s /BC-SVHTTDL ngày /3/2020 cia So' van hOa, Th thao và Du ljch,) 

TT S van ban TrIch yu van ban 
Ngay, tháng, 

nàm ban hành 
Thô'i dim 
có hiêu lirc 

Ghi chü 

1 
Cong van s 
468/VHTTDL-DSVH 

V vic báo cáo thrc trng bão tn van hOa các dan tOc  thiu so 
trên dja bàn 

15/8/2016 15/8/2016 

2 
Quyt djnh S 435/QD- 
UBND 

V vic phê duyt D an "Bão tn, phát trin van boa các dan tOc  thik SO 

tinh Tuyên Quang giai doan 2016 - 2020". 
20/12/2016 20/12/2016 Tham mixu 

3 Kt 1un s 28-KL/TU V thim vi, giái pháp phát trin du ljch giai dotn 2016-2020 18/5/2016 18/5/2016 Tham mi.ru 

K hoach s 48/KU- 
UBND 

V vic t chirc Chuo'ng trInh hcip tác phát trin du ljch "Qua 
nhüng min di san Vit Bc" và L hi Thành Tuyên nãm 2016. 

14/6/2016 14/6/2016 Tham muu 

K hoach s 51/KU-
UBND 

V phát trin du ljch tinh Tuyên Quang giai don 2016-2020 23/6/2016 23/6/2016 Tham mini 

6 
Chucmg trinh hành 
dng so 15-CTr/TU 

V thirc hin Nghj quyt 08/NQ/TW ngày 16/1/20 17 cüa Bô ChInh 
trj v phát trin du ljch tth thành ngành kinh t müi nh9n 

27/6/20 17 27/6/20 17 Tham mini 

K hoach s6 122/KH- 
UBND 

V trin khai th?c hin Nghj quyt s 103/06/10/20 17 cUa ChInh 
phü và Chinmg trInh hành dng s 15-CTr/TU cüa Ban Thuàng V11 

Tinh üy thijc hin Nghj quyt 08/NQ/TW ngày 16/1/20 17 cUa Bô 
ChInh trj v phát trin du ljch trâ thành ngành kinh th mUi nhçn 

29/12/2017 29/12/2017 Tham mini 

8 
Quy& dnih si 612/QD- 
BVHTTDL 

V vic t, chtrc Ngay hi van hóa dan tc Dao toàn quoc 
1.n thir nht, tui tinh Tuyên Quang, nãm 2017 

01/03/2017 01/03/2017 Tham muu 



K hoach s 3012/1(1-1- 
BVHTTDL 

V vic t chiirc Ngày hi van hOa dan tc Dao toàn quôc 
1n thir nht tai tinh Tuyên Quang, näm 2017 

17/7/2017 17/7/2017 Tham mini 

10 
K hoach s6 62/KH- 
UBND 

V vic dang cai t chüc Ngay hi van hóa dan tc Dao toàn quôc 
1n thiir nhtt và L hi Thành Tuyên 11am 2017 

28/7/2017 28/7/2017 Tham muu 

Quyt djnh s 
2073/QD-TTg 

V vic phê duyt quy hoach tng th phãt trin khu du ljch quôc 
gia Tan Trào, tinh Tuyên Quang den näm 2030 

22/12/2017 22/12/2017 Tham muu 

12 
K hoach s6 45/KH- 
UBND 

V vic t chüc Lien hoan trInh din di san van hOa phi vt th 
quc gia 1n thir nhtt và L hti Thành Tuyên näm 2018 

21/5/2018 21/5/2018 Tham muu 

13 
K hoch 59 /KH- 
SVHTTDL 

V t chfrc Lien hoan trInh din di san van hóa phi 4t th quôc gia 
1n thir nht và L hi Thành Tuyên näm 2018. 

06/06/20 18 06/06/20 18 

14 
K hoach s 62/KH- 
UBND 

V vic t chüc L hi Thành Tuyên và Lien hoan trInh din di san 
van hóaphi 4tth quc gianäm 2019. 

23/5/2019 23/5/2019 Tham mint 

15 
K hoach s 5 1/KH-
SVHTTDL 

V tuyên truyn, t chüc các hoat dng phic vi L hi Thành 
Tuyên và Lien hoan trinh din di san van hóa phi vt th quc gia 
näm 2019 

06/06/2019 06/06/2019 

16 
K hoach s 94/KH-
UBND 

V t chirc Ngay van hOa Tuyên Quang tai  Ha Ni. 01/08/2019 01/08/2019 Tham mint 

17 
K hoach s 66/KH-
SVHTTDL 

V th chirc Ngay van hOa Tuyén Quang tai  Ha Nti. 06/08/20 19 06/08/20 19 



S VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH Biéu 02 

TONG HQP KINH PH THVC HIN CONG TAC BAO TON, PHAT TRIEN VAN HOA DAN TQC THIEU sO 
TREN DIA BÀN T!NH TUYEN QUANG GIAI DOIN 2016 - 2020 

(Kern theo Báo cáo s /BC-SVHTTDL ngày /3/2020 cza Sá van hóa, The2  thao và Du ljch,) 

TT 
Ni dung cong viêc 
sfr ding kinh phi 

Giai doin 
2016-2020 

Trong do Ghi 
chü NAm 2016 Näm 2017 Nàm 2018 NAm 2019 Näm 2020 

I Kinh phi Trung iro'ng 297.525.000 

1 
Phiic drng L hi Nhãy h:ra cUa dan 
tc Pa Then, xà Linh Phü, huyn 
Chiêm Hóa 

297.525.000 297.525.000 

II Kinh phi da phirong 14.104.096.690 

1 Lp h so DSVHPVT quc gia 2.387.790.500 1.972.790.500 130.000.000 130.000.000 285.000.000 

2 
Xây d%rng chucing trInh trãi nghim 
ti Bao tang trnh 

228.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 63.000.000 

3 Siru tm tài 1iu, hin 4t 250.000.000 50.000.000 50.000.000 5 0.000.000 5 0.000.000 50.000.000 

4 Kimkêdi sãnVHPVTtiêubiu 5.623.338.190 5.155.197.000 260.141.190 208.000.000 

5 
Tochlrcngayh9ivaflhóa 
dan t9c Dao toan quoc 

5.155.197.000 5.155.197.000 

6 
Bâo tn lang van hóa truyn thng 
GingTanh,xàKimPhü,huyn 
Yen San 

592.500.000 435.696.738 156.803.262 

7 
Lien hoan trInh din di san van hóa 
phi vt th quc gia và 1 hi 

Thãnh Tuyên näm 2019 
4.922.468.000 4.922.468.000 

8 Kim kê l hi trên dja bàn tinh 200.000.000 200.000.000 

III Kinh phi xã hi hóa 6.424.166.746 

T chxc ngày hi van hóadântc 
Dao toan quoc 

470.833.574 470.833.574 



2 
H trg xây drng, bão tn Lang van 
hóa du ljch cong dng Na Tong, xã 
Thugng Lam, huyn Lam BInh 

2.000.000.000 2.000.000.000 

3 
Lien hoan trInh din di san vAn hóa 

Tuyên nAm 2019 
3.953.333.172 3.953.333.172 

TONG CQNG 20.825.788.000 

Bang chi?: Hai mwo'i tj), tam tram hai nàm triéu, bay tram tam tam nghIn dóng chán 
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