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BAO CÁO 
A A F 9 A F A A F A A • Ve cong tac bao ton van hoa truyen thong cac dan t9c thieu so 

trên dja bàn tinh Tuyên Quang 

Thirc hin Van bàn s 967/BVHTTDL-VI-IDT ngày 05/3/2020 cüa B 
Van boa, The thao và Du ljch ye vic báo cáo và cung cap thông tin phiic vii xây 
dirng dir an "Báo ton, phát huy giá trj van hóa truyên thông tot dçp cüa các dan 
tc thiêu so gàn vth phát triên du ljch", Sâ Van hoá, The thao và Du ljch Tuyên 
Quang,báo cáo nhix sau: 

I. CONG TÁC THAM MIIU, CHI DiO THC HIN NHIM 
vu 

CUA NGANH yE CONG TÁC BAO TON VAN HOA TRUYEN THÔNG 
CÁC DAN TQC THIEU sO TREN DIA  BÀN T!NH 

Th?c hin Nghj quy& s 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 cüa Ban Ch.p hành 
Trung uong Dãng (khóa XI) ye xay dirng và phát triên vänhóa, con nguôi Vit 
Nam dáp irng yêu câu phát triên ben vü'ng dat nithc; Quyêt djnh so 1270/QD-
TTg ngày 27/7/2011 cüa Thu trnng ChInh phü ye vic phé 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 cüa B Van hóa, The thao và Du ljch ye 
vic phê duyt Dir an gän kêt phát triên kinh tê và bâo tOn, phát triên van boa 
các dan tc thiêu so; Nghj quyêt Dai hOi Dáng b tinh Tuyên Quang lan thu 
XVI; Chuang trInh hành dng so 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 cüa Ban Chap 
hành Dãng bO tinh Tuyên Quang (khóa XV) thirc hin Nghj quyêt so 33-NQ/TW 
ngày 09/6/20 14 cüa Ban Chap hành Trung ucing Dàng (khóa XI) ye xây d'çrng và 
phát triên van hóa, con ngui Vit Nam dáp 1rng yêu câu phát triên ben vU'ng dat 
nithc; Chiiang trInh hành dng so 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 cüa Ban Chap 
hành Dàng b tinh th%Ic hin Nghj quyet Di hi dai  biêu toàn quôc lan thir XII 
cüa Dáng và Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu Dãng b tinh Tuyên Quang lan thu 
XVI;Kêt lun so 28-KL/TU ngày 18/5/2016 cUa Ban Thu&ng viii Tinh üy (khOa 
XVI) ye nhim vii, giái pháp phát triên du ljch giai don 2016 -2020; Kê hoach 
so 36-KH!UBND ngày 20/6/2014 cüaUy ban nhân dan tinh ye triên khai thrc 
hin Chrnmg trInh hành dng thrc hin chiên hrgc cOng tác dan tc den nàrn 
2020;Kê hoach  so 511KH-UBND ngày 23/6/2016 cüaUy ban nhân dan tinh ye 
phát triên du ljch tinh Tuyên Quang giai dotn 20 16-2020... 

S& Van hOa, Th thao yà Du ljch tham muu Tinh üy, Hi dng nhân dan, 
Uy ban nhân dan tinh ban hành các co chê, chInh sách thuc day phát trien sr 
nghip van hOa, the thao và du ljch, nhi.r: Quy hoch phát triên sir nghip van boa 
tinh Tuyên Quang den nam 2020; Quy hoch phát triên tong the du ljch tinh 
Tuyên Quang den nam 2020, djnh hu&ng den nam 2030; Quy hoch phát triên sir 



nghip th thao dn dn nàm 2020; Quy djnh v thc hin np sng van minh 
trong vic cuâi, vic tang và lê hi; Quy djnh chi tiêt tiêu chuân ye xây dmg gia 
dInh van hóa, thôn, bàn, to dan phô van hóa; Dê an "Bào tOn, phát triên van hóa 
các dan tc thiêu so tinh Tuyên Quang giai doan 2016 - 2020"... ban hành các van 
bàn chi dto các dan vj thuc S&, Trung tam Van hóa, Truyên thông và The thao 
các huyn, thành phô tang cu&ng tuyên truyên chU truang cüa Dàng, chInh sách 
pháp 1ut cüa Nba nithc, các van bàn chi dao  cüa Trung uang, cüa tinh và cüa 
ngành tói vüng sâu, vüng xa, vüng dông bào dan tc thiêu so thông qua các boat 
dng giao km vànhóa, van ngh, the dic, the thao, chiêu phim lixu dng, gop 
phân gin giU, bào ton và phát huy các giá trj van hóa truyên thông tot dçp cUa các 
dan tc thiêu so, dông th?yi nâng cao mirc hithng thit van hóa tinh than, tao  sir 
dông thi4n, doàn kêt trong nhân dan. Thirc hin tot cong tác gi gin và phát buy 
di san van hóa 4t the, phi 4t the cüa các dan tc thiêu so trên dja bàn tinh. 

Thix?mg xuyên quan tam xây drngvà nâng cao cht krçing, hiu qua boat 
dng cUa các thiêt ché van hóa phtic vi dông bào các dan tc thiêu sO. Toàn tinh 
có 126/138 nba van boa xä, phu&ng, thj trân, trong do có 39 nba van boa xâ, 
phung, thj trân dat  theo quy chuân cüa B Van hóa, The thao và Du ljch; 
1.790/2.096 nba van boa thôn, bàn, to dan phô, trong do có 998 nhà van boa 
thOn, bàn, to dan phô dat  theo quy chuân cüa B Van boa, The thao và Du ljch. 

H6 trq vic giü gIn ting nói, chü vit cüa các dan tc thiu s thông qua 
victhrc hin mt sO dê tài khoa h9c nghiên ci'ru bào ton, phát buy nhQng di san 
van boa cüa các dan tc thiêu sO, nhis: Nghien ciru van boa truyên thông dan tc 
Pa Then; Nghiên ciru van hóa truyên thông dan tc San DIu; Nghiên c1ru Báo 
ton phát buy giá trj di san Then trén dja bàn tinh Tuyên Quang... và phát hành 
mt so an phâm van boa mang dm bàn sac cüa các dan tc thiêu so dê gii 
thiu den dông dâo cOng chüng, nhu: "Tiêng tct lông" (dan tc Cao Lan), "C'áu 
thai gian" (dan tc Tày), "SoQng cô khzc hat giao duyên" (dan tc San 
Diu), "Lé cap sac dan t5c Dao", "Dan ca các dan tç5c Tày, San DIu, Cao Lan", 
"Nghi lê dan tç$c Dao Quán Chçt & Tuyên Quang", "Van hóa truyn thing dan 
t5c Pa Then ", "Ngzthi Móng & Tuyên Quang", "Lê hc5i & Tuyên Quang"... 

Chi trQng duy trI ti chüc các 1 hi truyn thng cUa các dan tc thiu s& 
nhu: Lê hi Lông Tong, thj trân Na Hang, xã Dà Vj, xã Yen Hoa, xã San Phii, 
xa Nàng Kbà (huyn Na Hang), xã Lang Can, xã Thixçmg Lam (huyn Lam 
Binh), xä Kim BInh, xã Phñ BInh (huyn Chiêm Hóa); ie hi Cau May dInh 
HOng Thai, ie hi Cau Müa dInh Tan Trào, xà TânTrào; 1 hi dinb Nbu Xuyen, 
xâ DOng Qu (huyn San Duang); iê hi dInh Giêng Tanh, xã Kim Phü (huyn 
Yen San), ie hi DInh Song Linh, xà LuOng Vuçmg (thânh phO Tuyen Quang); 
Lê hi Nhày lüa, dan tc Pa Then, xà Hông Quang (huyn Lam BInh). . .Toàn 
tinh hin có 43 1 hi, trong do có 04 ie hi tOn giáo; 02 lê hi each mang; 03 lê 
hi van boa du ljch; 34 lê hi dan gian. Nam 2020, trien khai tOng kiêm kê lê hi 
trên dja bàn tinh. 

Hoat dông biêu din nghê thuât chuyên nghiêp phuc vu dOng bao dan tOe 
thiêu sO thu&ng xuyên duc dOi mói và nang cao chat 1ung. Binh quân mOi 
nàm, Doân Ngh thut dan tc tinh thirc hin It nhat tü 130 buOi biêu dien phc 



v11 nhim vii chIth trj, các hoat dng van hoá; phiic vi nhân dan các dan tc 
trong tinh, chü tr9ng biêu diên phiic v11 dông bào vüng sau, vüng xa, vüng dông 
bào dan tc thiêu so. Các nhc si, ngh si, biên do dã si.ru tam, nghiên cüu, khai 
thác chat 1iu van hóa dan gian, sang tác, dan dirng và biêu din các lan diu dan 
Ca, dan vu cUa các dan tc thiêu sO, nhiêu tiêt m1ic dixçic giãi cao ti các CUC thi, 
hi din chuyên nghip toàn quôc, nhii: Cu Tê (dan tOe  La ChI); Then Cpi gçi 
tràng, Mo Nm Quãng (dan tOe  Tày); Nhjp diu tang sành (dan tOe  Cao Lan); 
Dinh Phixçmg Hoàng (dan tOe  Pa Then); Tiêng Chuông (dan tôc Dao Quan 
Trang)... gop phân giü gin, phát huy bàn sac van hóa cUa các dan tOc  thiêu sO. 

Ben canh  do, ngành thtthng xuyên quan tam, h trç xây dimg t chüc 
phong trào van hóa van ngh quân chüng, gop phân thüe day môi tril&ng sang 
tao và truyên bá ngh thut, dáp üng thu câu hu&ng thii ngày càng cao eüa nhân 
dan eác dan tOe  trong tinh. Hin nay, toàn tinh có 138/138 xà, phumg, thj trân 
có dOi  'van ngh quân chüng; trên 2.600 dOi  van ngh quân chiing thôn, bàn, to 
dan phô; các Ca quan, dan vj, trixông hçc; 1ire 1iing vu trang...; trén 200 câu lac 
bô dan hat dan ca và bào ton van hóa dan tOe;  trên 70 câu lac bO hat Then - dan 
TInh; 06 câu lac bO hat Páo dung eUa dan tOe  Dao; 13 câu lc bo hat SIth ca cüa 
dan tOe  Cao Lan,... duçc duy trI hoat dOng  thung xuyên, bInh quân môi näm 
biêu diên trên 10.300 buôi phic v11 quân chüng nhân dan. 

Vic tang ci.thng giao lixu van mang tInh cht vüng min diiçxe ehü tr9ng, 
ngành dä tham mixu to ehrc thành cong Ngày hOi  van hóa các dan tOe  vüng Dông 
Bäc lan thu VIII, Liênhoan ngh thut Hat Then - Dan tInh eáe dan tOc  Tày, 
Nüng, Thai Vit Nam lan thir V, Ngày hOi  van hóa dan tOe  Dao toàn quôc, Lien 
hoan trinh diên di san van hóa phi vt the quoc gia; Ngày van hóa Tuyên Quang 
tai Ha  NOi,...  thông qua do tao  diêu kin dê dông bào các dan tOe  thiêu so duqc 
giao kru, hçc hOi, tang cung hiêu biêt ln nhau, that chat tIth doan kêt các dan 
tc, dOng thôi lam cho nhiêu giá trj van hoá truyên thông tOt dp cUa cáe dan tOe 
tiêp tie duçie khai d.y, bão ton và phát huy trong di song cOng dông. 

Phi hçp vi eáe ep Uy Dãng, chInh quyn dja phuang tuyên truyn, thirc 
hin tot cáe nghj quyêt ye phat triên du ljeh eüa Trung uang, cüa tinh; 4n dOng 
nhân dan giü gin không gian van hóa de sac eUa dan tOe,  giü nguyen hin trng, 
eânh quan, kiên triic truyen thông. Djnh huàng và h trç phát triên du ljeh cOng 
dông tai mOt so huyn de thu hut khách du ljch, nhu: Mo hInh du ljch cOng dOng 
trên dja bàn huyn Lam Binh; Lang van hoá - du ljeh Giêng Tanh, xà Kim Ph, 
huyn Yen San; Lang Khau Tràng, xâ Hông Thai, huyn Na Hang; Lang Van 
hoá Tan An, xâ Tan An, huyn Chiêm Hoá; thôn Biên, xà Phüc San, huyn 
Chiêm Hóa; thOn Cao Dng, xä Yen Thun, huyn Ham Yen... Tang cu&ng 
xüe tiên, quâng bá du ljch thông qua vice gi&i thiu các ie hOi  truyên thông, 
danh lam thang cãnh, van hóa d.e sac eüa dông bào các dan tOe  thiêu so trong 
tinh; thumg xuyên cung cap thông tin cho eác doanh nghip l hành và du 
khách näm bat thông tin ye các diem thäm quan, du ljeh trong tinh. 

Quan tam ch do,  chIth sách, kjp thai biu duang, khen thung, khuyn 
khIch các hat  than van ngh cO nhieu cong lao, dóng gop tIch eire trong vice 
truyen dy van hOa dan tOe,  to chüc phong trào van ngh quân chüng a ca sa. 



Dng thai, tham muu d xut xét tng các danh hiu cao qu nhu: "Ngh nhân 
uu tü", "Ngh nhân nhân dan" (toàn tinh hin có 08 ngh nhân duçic phong tang 
danh hiu "Ngh nhân mi tü"; 02 ngh nhân ducic phong tng danh hiu "Ngh 
nhân nhân dan") nhäm ghi nhn nhüng dóng gop tIch crc cüa các ngh nhân dan 
gian trong vic gii gin và phát buy bàn sac van boa các dan tc. Hang näm, to 
chüc các 1p  tp huân nâng cao trInh d chuyên mOn, nghip vi cho can b phii 
trách van hóa xã, nhà van boa xã, nhà van boa thôn, bàn cüa 7 huyn, thành phô, 
dôi tlxqng tham gia chü yeu là ngisi dan tc thiêu so. 

Ban Chi dao  phong trào "Toàn dan doàn kt xây dmg di sng van boa" 
tang cl.r&ng cong tác tuyên truyên, vn dng nhân dan th%rc hin nép song van 
minh trong vic cuói, vic tang, bâo ton và phát huy giá trj di san van hóa, bài 
trir các t nan  xã hi, xây dxng gia dInh van hóa, thôn, bàn, tO dan phô van boa, 
gop phân tich circ vào vic xây dirng môi tru&ng van boa lành manh,  on djnh an 
ninh, chInh trj, trt tir an toàn xà hi a dja phuong. 

II. KET QUA THVC 111W NHIM V1J CUA NGANH YE BAO 
TON VAN HOA TRUYEN THÔNG CAC DAN TQC THIEU sO 

1. Lp h1 so di san van hóa phi 4t th 
- Tinh Tuyên Quang duqc B Van hóa, Th thao và Du ljchgiao lam tinh 

dâu môi, phôi hqp v6i 10 tinh, gôm: Ha Giang, Cao Bang, Bàc Kan,  Thai 
Nguyen, Lao Cai, Lang San, Quãng Ninh, Bäc Giang, Lai Châu, Din Biên xây 
dirng ho so "Thrc hành Then cüa nguai Tày, Nüng, TháiVit Nam" trInh 
UNESCO cOng nhn là di san van hóa phi 4t the dai  din cüa nhân loi. Ngày 
12/12/2019, UNESCO dà cong nhn ho so "Thirc hành Then cüa ngithi Tày, 
Nüng, Thai Vit Nam" là di san van boa phi 4t the dai  din cüa nhân loai. 

- Lp 11 hc so di san van boa phi 4t th trInh B Van hóa, Th thao và 
Du ljch dua vào Danh sách di san van hóa phi vt the Quôc gia, kêt qua dã có 10 
di san cüa dông bào dan tc thiêu so duc cong nhn: L hi Lông tOng, hat 
Then cüa dan tc Tày; hat Páo dung, lê Cap sac cUa dan tc Dao; Kéo co truyên 
thông cüa cong  dOng các dan tc Tuyên Quang; hat So9ng cô cüa dan tc San 
DIu; hat Sinh ca cüa dan tôc Cao Lan; Lê hôi DInh Tho Vuc; Lê hi rnóc Mâu 
den Ha,  den Thuqng và den Y La; Ngh thut trang trI trên trang phiic truyên 
thông cüa nguai Dao DO. 

2. Phi hçrp vói h thng tru'ô'ng h9c, các co' quan ban ngành xây 
dirng chtro'ng trInh tham quan hçc tp, trãi nghim ti Bão tang tinh 

Nhm thu hut khách tham quan là di tixçlng h9c sinh, sinh viên trên dja 
bàn tinh, S& Van hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang dà chi dao  Bào 
tang tinh xay drng các chuo'ng trInh trai nghim dat  chat lugng cao, sat thrc vai 
nhu câu cüa các em h9c sinh, sinh viên; phOi hçip chat chê vai các tru&ng hçc, 
thirc hin chuong trInh trâi nghim bO Ich, cii thê:"Then, dan tInhcüa ngithi Tày 
tinh Tuyên Quang"."TIm hiêu ye ngh thut ye tranh dan gian và trO choi truyên 
thông cüa nguai Dao tinh Tuyên Quang." "Nghê dt thu cOng và các trô choi 
dan gian truyên thông cüa nguai Tày tinh Tuyên Quang"."TIm hiêu tet Thanh 
minh và bánh chim gâu cüa ngisai Cao Lan tinh Tuyén Quang"."Xay sat go 



truy&n thng cüa nguôi Tày tinh Tuyên Quang", "L cp sc cüa nguôi Dao tinh 
Tuyên Quang". 

3. Trin khai thrc hin Quyt ctlnh s 435/QD-UBND ngày 20/12/2016 
cila Uy ban nhân dan tinh phê duyt D an "Bão tn, phát triên van hóa các 
dan tc thiêu s tinh Tuyên Quang giai don 2016-2020". 

- Tin hành kim kê toàn din 40 di san van hóa phi 4t th tiêu biu cüa 
dông bào dan tc thiêu so trên dja bàn tinh, gôm các dan tc: Tày (6 di san); các 
ngành Dao Qun Trng, 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 ngânh 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). Trén co si do 1a 
chçn nhitng di san van boa phi 4t the tiêu biêu, 1p ho sa dê nghj B Van hóa, 
Thô thao và Du ljch dua vào Danh sách di san van hóa phi 4t the quôc gia dê có 
bin pháp bâo tOn, phát huy giá trj di san; xuât bàn sách ành gi6i thiu mt so di 
san van hóa phi vt the tiêu biêu cüa các dan tc thiêu so. 

- T chüc Ngày hi van hóa dan tc Dao toàn quc, vth sir tham gia cüa 12 
tinh gôm: Tuyên Quang, Ha Giang, Cao Bang, Bäc Kan,  Thai Nguyen, San La, 
Lai Châu, Phü Th9, Vinh Phüc, Ha Ni, Quáng Ninh và Thanh Hóa. 

- Thirc hin D tài khoa hçc "Bào tn và phát buy giá trj van hoá truyn 
thông Lang van hoá Giêng Tanh gän vOi phát triên du ljch ben vng tinh 
Tuyên Quang". 

- T chüc Lien hoan trInh din di san van hóa phi 4t th quc gia và L 
hi Thành Tuyên näm 2019; Ngày van hóa Tuyên Quang tai  Ha Ni. 

- Phiic dirng L hi nhãy h'ra cüa dan tc Pa Then, xã Linh Phü, huyn 
Chiêm Hóa. 

- H trci xay dimg, bâo tn Lang van hóa du ljch cong  dng Na Tong, xã 
Thuçing Lam, huyn Lam BInh. 

III. KIlO KIIAN, HIN CHE 
- Mt si di san van hóa phi 4t th cUa dng bào dan tc thiu s tai  các 

dja phuang hin nay dang có nguy ca mai met, so krqng ngh nhân và ngui 
näm giü và thçrc hành di san cOn rat It, nên vic nghiên ciu, tim hiêu di san gp 
nhiêu khó khän. 

- Ngun kinh phi duçc cp d thirc hin cho Cong tác bào tn van hóa 
truyên thông các dan tc thiêu sO cOn han  chê. 

IV. GIAI PHAP TRONG THI GIAN TOI 
- T chirc t& các hoat dng tuyên truyn giáo dic các chU truung, chInh 

sách dan tc cüa Dàng và nhà niiâc cho mi can b, dâng viên, nhân dan. Phô 
biên sâu rng các chü truang, chinh sách phát triên kinh tê - xã hi vüng dan tc 
va mien nüi cho dông bào các dan tc thiêu so; quàng bá sâu rng các giá trj van 
hóa và vic bão ton và phát triên van hóa các dan tc thông qua các phuang tin 
thông tin dai  chüng, biêu din, triên lam ngh thi4t. 

- Xây dmg và trin khai thirc hin có hiu qua k hoach dào tao,  bi throng, 
nâng cao trInh d, nng lirc dOi vói di ngO can b cOng chüc nói chung, can b 



lam cong tác bào tn và phát buy van boa dan tc tiir tinh dn cci s& nói riêng. 
- Lira chçn thu tir ru tiên h trçl nghiên ci'ru, bâo tn và phát triên các loti 

hInh di san van boa các dan tc mt each hçip 1, hiu qua. Tfu tiên ho trçl phát 
triên các hot dng van boa ti dja bàn vüng cao, vüng sâu, vüng xa, vüng dc 
bit khó khàn. Xây dirng kê hoch kiêm kê, bão ton di san van hóa phi v,t the 
dai din cUa nhân loi "Thirc hành Then cUa ngu&i Tày, Nüng Thai Vit Nam" 
theo quy djnh cüa UNESCO. 

- Trin khai nghiên ci'ru, img diing các d tài khoa h9c lien quan den sru 
tam, nghiên ci'ru, bào ton và phát huy các giá trj di san vAn boa các dan tc, gän 
vói m11c tiêu, thim viii phát triên kinh té - xâ hi nhAm khai thác có hiu qua 
tiêm nAng vAn boa, tài nguyen du ljch ljch sir, sinh thai, nhân vAn phiic vi phát 
triên kinh tê - xâ hi cüa tinh. 

- Xây dmg cci ch chInh sách khuyn khIch các ngh nhân có cong gin 
giü và trao truyên vAn boa dan tc; khuyên khIch 1p tré tiêp thu vAn hóa dan 
tc; phát buy vai trO cüa già lang, trismg dông hç trong bào ton và phát triên vAn 
hóa các dan tc thiêu so. 

- Dy manh  phong trào "Toàn dan doàn kt xây dimg di sng 
vAn hóa"trên dja bàn tinh, dc bit là a vüng dông bào các dan tc thiêu sO, trong 
do tp trung vào ni dung bâo ton, phát huy vAn boa truyên thông cüa các dan 
tc. Xây dmg các thôn, bàn gia dInh trâ thành môi truingtrao truyén, bào ton 
và phát buy các giá trj vAn boa dan tc mt each hüu hiu, sOng dng. 

V. KIEN NGH, BE XUAT 
D nghj B VAn hóa, Th thao và Du ljch hang nAm tAng cung phân bô 

nguOn vOn Chucing trInh mçic tiêu phát triên van boa hO trçl xây m&i, süa chüa, 
nâng cap, cap trang thiêt bj cho Nhà vAn boa - Khu the thao thôn, bàn, to dan phô; 
triên khai các dê tài kboa hpc lien quan den su'u tam, nghiên cüu, bâo ton và phát 
huy các giá trj di san vAn hóa các dan tc, gAn vâi miic tiêu, nbim v11 phát triên 
kinh tê - xA hi cho các dja phucing ncii dông bao dan tc thiêu so sinh song. 

H trçl boat  dng tuyên truyn, quãng bá xüc tin du ljch các ving dan tc 
thiêu so; giup di tinh nghiên ciru, khão sat, tiêm nAng du ljch, 1?a  chn xây 
dirng các san phâm du ljch d.c trimg cho vüng dan tc thiêu sO; tO chüc các sir 
kin du ljch 1&n tai  vüng dan tc thiêu sO... h trçi các chuang trInh dào tao,  bôi 
duOng, tp huân nguOn nhân lc cho vüng dan tc thiêu sO. 

S& VAn hóa, Th thao và Du ljch trail trçng báo cáo.!. 

Noi nhân: GIAM BOC 
- BVHTTDL (b/c); 
- Viii Van hóa dan tc (b/c); 
- Länh dao S&; 
- Phông QLDSVH; 
-Lu'uVT. 

A Thj Mai 
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