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BÁO CÁO 

Kết quả  thực hiện Quyết định số 4685/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt "Đề án  

đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu,  

vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

 giai đoạn 2013 - 2020" 
 
 

 Thực hiện nội dung Văn bản số 1856/BVHTTDL-VHDT ngày 18/5/2020 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết 

định số 4685/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc phê duyệt "Đề án đưa các chương trình hoạt động văn 

hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2020", 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả thực 

hiện, như sau: 

I. Công tác tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện 

- Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, quy hoạch phát triển sự 

nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương, nhằm bảo tồn, phát huy bản 

sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân 

dân1. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao 

huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, chú trọng 

phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.  

                   
1 . Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020; Chương trình 

hành động số 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XI); Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 33-

NQ/TW, ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị 

quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quy định về thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quy định chi tiết tiêu chuẩn về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, 

bản, tổ dân phố văn hóa; Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2016-2020”; Đề tài khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống Làng văn 

hoá Giếng Tanh gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Tuyên Quang”,... 
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- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi; tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh 

nghiệm việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hằng năm 

tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố. 

II. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 

1. Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 

- Trong những năm qua, hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 

thường xuyên được đổi mới và nâng cao chất lượng2. Các đơn vị nghệ thuật đã 

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giai; tích cực nghiên cứu, sưu tầm và 

khai thác các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc để dàn dựng và biểu 

diễn phục vụ phục vụ nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tổ chức và tham gia các 

chương trình giao lưu văn hoá, văn nghệ với các địa phương khác trong khu 

vực và toàn quốc nhằm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc tại địa phương.  

- Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh mỗi năm tổ chức thực hiện 130 buổi biểu 

diễn phục vụ nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn, các sự kiện 

văn hóa, chính trị của tỉnh, chú trọng phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tập huấn nâng cao chuyên môn, 

nghiệp vụ cho diễn viên, ca sỹ, nghệ sỹ, nhạc công; mỗi năm, dàn dựng mới ít 

nhất  01 chương trình Ca - Múa - Nhạc tổng hợp; 01 tiểu phẩm Chèo, trong đó 

có trên 50% tiết mục được khai thác dựa trên chất liệu các dân tộc như: Tày, 

Dao, Cao Lan, Mông,... Các nhạc sĩ, biên đạo, nghệ sĩ đã sưu tầm, nghiên cứu, 

khai thác chất liệu văn hóa dân gian; sáng tác, dàn dựng và biểu diễn các làn 

điệu dân ca, dân vũ của các dân tộc thiểu số trong tỉnh3. Nhiều chương trình, 

tiết mục tham gia các kỳ liên hoan, hội thi, hội diễn chuyên nghiệp khu vực và 

toàn quốc dành được giải cao, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh, bản 

sắc văn hóa dân tộc tỉnh Tuyên Quang đối với bạn bè trong nước và quốc tế.  

2. Tổ chức các ngày hội, liên hoan văn hóa nghệ thuật các cấp 

- Hằng năm, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao huyện, thành phố thường xuyên tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ 

quần chúng, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số từ tỉnh đến cơ sở, 

tiêu biểu như: Liên hoan các Câu lạc bộ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc; Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính (dân tộc Tày); hát Sình ca (dân tộc 

Cao Lan), hát Páo dung (dân tộc Dao),... gắn với các sự kiện văn hóa, chính trị, 

                   
2 . Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có 02 đơn vị hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: Đoàn 

Nghệ thuật dân tộc tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Đoàn Nghệ thuật Phương Nam.  
3 . Tiêu biểu như các tiết mục: Múa "Nguồn cội" (dân tộc Cao Lan), "Ngẫu hứng triền non", 

"Tiếng Chuông" (dân tộc Dao); "Nhịp điệu tang sành" (dân tộc Cao Lan), múa "Một ngày trên bản 

Mông" (dân tộc Mông); "Cù tê" (dân tộc La Chí), Then cọi "Gọi trăng", "Mo Nậm Quảng" (dân tộc 

Tày); "Đỉnh Phượng Hoàng" (dân tộc Pà Thẻn); chương trình ca múa nhạc "Nơi cội nguồn đất 

thiêng”,... góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh. 
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các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, chương trình xây dựng nông thôn 

mới, chủ đề "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh",... thu hút đông đảo diễn viên quần chúng, nghệ nhân văn hóa dân gian 

tham gia. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 138 đội văn nghệ quần 

chúng ở tất cả các xã, phường, thị trấn; 2.638 tổ, đội văn nghệ quần chúng ở 

thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang; trên 50 câu 

lạc bộ đàn và hát dân ca; trên 70 câu lạc bộ Hát Then - đàn Tính; 06 câu lạc bộ 

hát Páo dung, bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Dao; 13 câu lạc bộ hát 

Sình ca của dân tộc Cao Lan được duy trì hoạt động thường xuyên, bình quân 

mỗi năm biểu diễn trên 10.300 buổi phục vụ quần chúng nhân dân. Qua đó, tạo 

được phong trào văn hoá, văn nghệ sôi nổi, nhằm từng bước nâng cao mức 

hưởng thụ văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng thời, tuyên 

truyền, giáo dục và quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là vùng sâu, 

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.  

- Từ năm 2013, Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Tuyên Quang đã 

xây dựng kế hoạch, chương trình tham gia các hoạt động văn hóa cấp khu vực và 

toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức4. Tổ chức đưa các đoàn 

nghệ nhân, diễn viên, đồng bào các dân tộc trong tỉnh về tham gia các hoạt động 

tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam5. Tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng cai tổ chức thành 

công nhiều sự kiện văn hóa dân tộc của khu vực và toàn quốc tổ chức tại tỉnh, 

tiêu biểu như: Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - 

Thái toàn quốc lần thứ V gắn với Lễ hội Thành Tuyên năm 2015, Ngày hội văn 

hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm năm 2017; 

Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên 

các năm: 2018, 2019...  

Thông qua các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn; tham gia hoạt động cấp khu 

vực và toàn quốc, tỉnh đều chú trọng khai thác các làn điệu dân ca, dân vũ của 

các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

khen thưởng, đánh giá cao, để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng 

bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu được 

                   
4 . Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI, năm 2015 

tại tỉnh Bắc Kạn, Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc lần thứ X, năm 2018, 

tại tỉnh Vĩnh Phúc; Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, năm 2016 tại tỉnh Hà 

Giang; Liên hoan nghệ thuật hát Then - đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI, 

năm 2018 tại tỉnh Hà Giang; Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại tỉnh Gia Lai,... 
5 . Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam; Chương trình "Sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc" 

nhân dịp Chủ tịch nước đến thăm và chúc Tết đồng bào các dân tộc Việt Nam (năm 2013 và năm 

2015); Chương trình (trích đoạn) Đám cưới người Dao Đỏ nhân dịp đón đoàn Đại biểu Quốc hội 

khóa XIII đến thăm Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 
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hình ảnh đất và người Tuyên Quang, truyền thống lịch sử và những bản sắc văn 

hóa đặc trưng, tiêu biểu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

- Hoàn thành Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

của các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang, trong đó đã tập hợp sưu tầm các giá 

trị văn hóa truyền thống của gần 10 dân tộc tiêu biểu của Tuyên Quang. Ngoài 

ra, các loại hình nghệ thuật dân tộc, văn hoá dân gian như hát Sình ca, hát Páo 

dung, hát Soọng cô..., cũng được chú trọng khôi phục trong các hoạt động nghệ 

thuật quần chúng; các lễ hội truyền thống được phục dựng ở các địa phương 

trong toàn tỉnh như Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La; Lễ hội Lồng tông, Lễ 

hội mừng cơm mới của dân tộc Kinh, Tày, Dao, Cao Lan, Sán Dìu,... đáp ứng 

nhu cầu hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa của các tầng lớp nhân dân. 

Từ năm 2008, ngành đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang 

tổ chức Lễ hội đường phố vào dịp Rằm Trung thu hằng năm. Đến năm 2014, 

Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh và duy trì hằng năm gắn với các sự 

kiện văn hóa, thể thao và du lịch cấp khu vực và toàn quốc do Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Đây 

thực sự là Lễ hội Trung thu độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc 

tỉnh Tuyên Quang6. Qua đó, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế 

đến với Tuyên Quang. 

3. Hoạt động điện ảnh và chiếu bóng ở cơ sở 

- Toàn tỉnh hiện có 01 đơn vị là Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

chiếu phim ở cơ sở với tổng số 1.600 buổi chiếu/năm (bình quân đạt trên 11 

buổi chiếu/xã/năm). Nội dung phim khai thác chủ yếu từ nguồn cấp của Cục 

Điện ảnh, gắn chiếu phim với nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính 

trị, các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị của tỉnh. Cơ sở vật chất 

được đầu tư xong còn nhiều hạn chế.   

- Phối hợp với các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các phim, 

phóng sự tư liệu giới thiệu về bản sắc văn hóa dân tộc, tiềm năng phát triển du 

lịch của tỉnh7. Việc huy động nguồn lực để phát triển sự nghiệp điện ảnh từ các 

tổ chức, cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh tại tỉnh hầu như không có. 

                   
6 . Năm 2015 Lễ hội gắn với Liên hoan hát Then và đàn Tính toàn quốc, năm 2016 gắn với Chương 

trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc, năm 2017 gắn với Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc, 

năm 2018, 2019 gắn với Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội được đón nhận 3 

Bằng công nhận kỷ lục Guiness Việt Nam xác nhận: “Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam”; “Đêm hội 

có nhiều mô hình đèn Trung thu độc đáo và lớn nhất Việt Nam”; "Cặp đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam".  
7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan , đơn 

vị chức năng tăng cường phối hợp với các kênh sóng Đài Truyền hình Việt Nam; VOV1, Vietnam 

Journey - Đài Tiếng nói Việt Nam sản xuất phim phóng sự tài liệu “Sắc màu Xứ Tuyên”; phối hợp 

với kênh truyền hình tiếng dân tộc sản xuất chương trình phim ca nhạc "Tiếng hát trong trái tim đồng 
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4. Hoạt động sáng tác, phổ biến tác phẩm ở cơ sở 

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây 

dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, trong đó chú trọng hoạt 

động sáng tác, phổ biển tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng về cơ sở, bám sát 

thực tiễn của đất nước, của tỉnh, gắn bó với cuộc sống của nhân dân; bảo vệ, phát 

huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá của 

nhân loại. Phong trào sáng tác văn học, nghệ thuật thu hút đông đảo hội viên và 

cộng tác viên tham gia, nhiều văn nghệ sỹ là người đồng bào dân tộc thiểu số8. 

Các câu lạc bộ văn học, nghệ thuật được thành lập và duy trì hoạt động có hiệu 

quả9. Từ tháng 5/2015, Hội văn học, nghệ thuật tỉnh đã khai trương và đưa trang 

tin điện tử vào hoạt động ổn định, mở thêm 1 kênh trên mạng internet quảng bá 

tác phẩm văn học nghệ thuật của các tác giả địa phương. Quan tâm việc bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, phối hợp với các hội chuyên ngành Trung ương 

tổ chức các trại sáng tác trong và ngoài tỉnh cho hội viên tham gia10.  

- Phát động và hưởng ứng tham gia Cuộc vận động Sáng tác, quảng bá các 

tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về đề tài chủ đề "Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"11; các cuộc thi báo chí, văn học, 

nghệ thuật về đề tài "Tuyên Quang hội nhập và phát triển"; "Tuyên Quang 

                                                       
bào"; Chương trình "S-Việt Nam", chương trình "Đến với Na Hang" phát trong chuyên mục Khám 

phá Việt Nam, phim tài liệu "Tuyên Quang - Mùa thu ấy",...  
8. Đến nay, tổng số hội viên thuộc các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh là 142 người thuộc các 

chuyên ngành: Âm nhạc, Kiến trúc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học; 2 chi hội của các Hội 

chuyên ngành Trung ương là Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số và Chi hội Văn nghệ 

dân gian. Hội Văn học - Nghệ thuật Tuyên Quang đã có 74 văn nghệ sĩ là hội viên được kết nạp vào 

các Hội chuyên ngành Trung ương; trên 30 hội viên là người dân tộc thiểu số... 
9. Câu lạc bộ thơ Thành Tuyên, Người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang; Câu lạc bộ hát Sình Ca; câu 

lạc bộ hát Then; Câu lạc bộ Tân Trào, Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc Dao,...  
10. Tổ chức 10 lớp tập huấn về văn học nghệ thuật cho 268 tác giả; 25 trại sáng tác cho các 

chuyên ngành nghệ thuật với 358 trại viên tham gia, sáng tác trên 960 tác phẩm các thể loại. Trong đó 

có 19 trại tổ chức tại địa phương, 2 trại phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, 4 

trại phối hợp với các Nhà sáng tác Đại Lải (tỉnh Vĩnh Phúc), Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Nha Trang (tỉnh 

Khánh Hòa), Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc),... Tổ chức 24 chuyến đi thực tế sáng tác cho trên 290 lượt hội 

viên tại Tân Trào, Kim Bình (tỉnh Tuyên Quang), Pác Bó (tỉnh Cao Bằng), Làng Sen (tỉnh Nghệ An), 

cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang),... 
11. Từ tháng 6/2015 đến tháng 3/2018, toàn tỉnh có trên 300 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo 

chí sáng tác, quảng bá về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 

với trên 400 lượt tác giả là văn nghệ sĩ, nhà báo, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ tham 

gia. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có hơn 1.000 chuyên đề, các chương trình, tiết mục văn nghệ tuyên 

truyền, quảng bá, biểu diễn về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh". Kết thúc đợt I, Ban Tổ chức đã lựa chọn 37 tác phẩm xuất sắc ở các lĩnh vực văn học, nghệ 

thuật, báo chí, trong đó có 6 giải A, 9 giải B, 10 giải C và 12 giải Khuyến khích; 01 tập thể được Ban 

Tuyên giáo Trung ương khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá về học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt I (hiện nay đang tiến hành tổ chức xét tặng và 

trao giải giai đoạn 2018-2020). 
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chung sức xây dựng nông thôn mới"... với những truyện ký, bút ký, phóng sự, 

gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi đã được phản ánh đầy đủ và kịp thời 

trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.  

Đặc biệt, năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động "Cuộc 

vận động sáng tác ca khúc, tiểu phẩm, thơ tuyên truyền về xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019", thu hút 150 tác phẩm của 99 tác giả chuyên 

nghiệp và không chuyên nghiệp đến từ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội 

Nhạc sĩ Việt nam và 18 tỉnh, thành phố trong cả nước (tác giả người Tuyên 

Quang có 63/150 tác phẩm ở 3 thể loại, chiếm 42%). Các tác phẩm đã phản ánh 

những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang nỗ lực phấn đấu 

đạt được trên các lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới12. 

- Duy trì việc thực hiện Quy chế xét chọn và trao tặng "Giải thưởng Tân 

Trào"13 - Giải thưởng về văn học, nghệ thuật của tỉnh, gồm những tác phẩm, 

cụm tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả có giá trị về nội dung tư tưởng và hình 

thức nghệ thuật, có tính sáng tạo, phản ánh chân thực cuộc sống, có ảnh hưởng 

sâu sắc và sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính 

trị của tỉnh, cổ vũ tinh thần lao động, sáng tạo của nhân dân các dân tộc trong 

tỉnh, đặc biệt là đội ngũ văn, nghệ sỹ với những tác phẩm văn học, nghệ thuật 

có chủ đề về dân tộc thiểu số. 

5. Hoạt động thư viện và văn hóa đọc 

- Thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thư viện, tủ sách 

cơ sở14. Tập trung xây dựng thư viện cấp xã có vốn tài liệu phong phú, thân 

thiện với người sử dụng, trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục của 

cộng đồng, nơi giao lưu giữa tác giả - tác phẩm và người đọc, phục vụ hiệu quả 

nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân; chú trọng phát triển thư viện trường 

học, trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), trọng tâm là xây dựng cổng 

thông tin điện tử Thư viện Trường Đại học Tân Trào với gần 10.000 đầu sách; 

trên 140.000 bản sách; các trường chuyên nghiệp, trường phổ thông trung học; 

các cơ quan, đơn vị chú trọng mở tủ sách pháp luật tại đơn vị phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức, phát triển kỹ năng đọc trong cán bộ, đảng viên 

và người lao động. 

- Đổi mới phương thức phục vụ bạn đọc giữa thư viện truyền thống và 

thư viện hiện đại. Tăng cường thực hiện dịch vụ thư viện lưu động tại các 

địa phương, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 

                   
12 . Kết quả: Ban Tổ chức đã trao 58 giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Trong đó: về ca 

khúc có 3 giải Nhì (không có giải nhất), 6 giải Ba, 9 giải Khuyến khích; về tiểu phẩm có 2 giải Nhất, 3 

giải Nhì, 5 giải Ba, 11 giải Khuyến khích; về thơ có 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 8 giải Khuyến 

khích. 
13 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
14. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có 01 thư viện tỉnh, 05 thư viện huyện, 134 tủ sách cơ sở tại nhà 

văn hóa xã, phường, thị trấn, bình quân mỗi tủ sách phục vụ 597 lượt bạn đọc/năm. 
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dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; phối hợp, liên 

kết giữa các thư viện với trung tâm văn hóa, thể thao, trung tâm học tập cộng 

đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 

tin học hóa trong toàn bộ hoạt động thư viện15. Nhờ có sự hỗ trợ của công 

nghệ thông tin, các dịch vụ tại Thư viện tỉnh, huyện được đổi mới căn bản 

như: Truy nhập máy tính công cộng, cung cấp thông tin, hỗ trợ học tập, văn 

hóa giải trí... Qua đó, bạn đọc đến sử dụng máy tính ngày càng đông và đa 

dạng về đối tượng, thành phần. 

- Để đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc trong nhân dân trên địa bàn tỉnh, tháng 

9/2019, Thư viện tỉnh Tuyên Quang được tiếp nhận Dự án Xe ô tô thư viện lưu 

động đa phương tiện "Ánh sáng tri thức" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Vụ Thư viện) và Tập đoàn Vingroup (Quỹ Thiện tâm) tài trợ16. Đây là dự án 

nhằm hỗ trợ cho các thư viện phương tiện vận chuyển chuyên dụng trong phục 

vụ lưu động hướng tới cộng đồng, nhằm thúc đẩy việc đưa thông tin và tri thức 

đến với người dân trong cộng đồng, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, 

vùng dân tộc thiểu số.  

6. Hoạt động triển lãm 

Hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm của tỉnh Tuyên Quang trong 

những năm qua chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại 

của đất nước và của tỉnh17. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá giới 

thiệu, cung cấp những hình ảnh về các di tích lịch sử, văn hóa các dân tộc; phản 

ánh những thành tựu kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, xã hội, an ninh, quốc phòng... 

của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong quá trình hình 

thành, xây dựng và phát triển. Đăng cai tổ chức thành công Triển lãm Mỹ thuật 

khu vực III Tây Bắc- Việt Bắc lần thứ 16 và Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc 

lần thứ VIII; Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 

16,... Qua các sự kiện này, góp phần tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình 

                   
15. Thư viện tỉnh triển khai lắp đặt 10 máy tính phục vụ nghiệp vụ và bạn đọc tra cứu thông tin tại 

phòng Mượn. Ứng dụng xử lý sách mới và phục vụ bạn đọc theo phần mềm VNLIP. Điểm truy nhập 

Internet với 40 máy tính, 01 máy in, 01 máy chủ, 01 máy chiếu và 02 máy scaner và phần mềm Quản lý 

thư viện số.  
16 . Xe được trang bị hơn 4.500 cuốn sách, một máy chủ, 6 máy tính xách tay, Ti vi, một bộ máy 

chiếu, màn hình chiếu, máy phát điện, ổn áp, loa tăng âm, 100 ghế ngồi, ô cỡ lớn phục vụ hoạt động.   
17.  Triển lãm ảnh chủ đề “Tuyên Quang-Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến” phục vụ Hội 

nghị Thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 

2016-2021 tại tỉnh Tuyên Quang; triển lãm ảnh phục vụ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh 

Tuyên Quang lần thứ III, năm 2019; triển lãm 120 ảnh nghệ thuật chủ đề về thân thế, sự nghiệp Chủ 

tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành; triển lãm 96 ảnh kỷ niệm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; triển lãm 100 ảnh với chủ đề “Chủ 

tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam” tại Nhà trưng bày Khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái 

Tân Trào; triển lãm sách, với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh"; triển lãm 40 ảnh chuyên đề "Bác Hồ với Tuyên Quang" tại Khu di tích lịch sử, văn hóa và 

sinh thái Tân Trào; triển lãm 70 ảnh với chủ đề "Mùa xuân trên quê hương Tuyên Quang”, tại Bảo 

tàng tỉnh,...   
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ảnh quê hương cách mạng Tuyên Quang tới các tỉnh bạn trong khu vực miền 

núi phía bắc và trong cả nước.  

   

7. Tôn vinh, khen thưởng 

Trong những năm qua, Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh duy trì tổ chức 3 năm/lần tổ chức xét tặng "Giải 

thưởng Tân Trào" - Giải thưởng về văn học, nghệ thuật của tỉnh18; xét tặng 

danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú", danh hiệu "Nghệ sĩ ưu 

tú"19. Qua đó, kịp thời động viên, tôn vinh các nghệ nhân, tác giả người dân 

tộc thiểu số đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc giữ gìn và phát huy bản 

sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh.  

8. Phát huy hoạt động nghệ thuật trong quảng bá văn hóa, phát triển 

du lịch 

- Các hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, văn nghệ quần chúng trên địa 

bàn tỉnh trong những năm qua không chỉ góp phần phục vụ, đáp ứng nhu cầu 

hưởng thu văn hóa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mà qua đó đã góp phần 

quan trọng trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên 

Quang, bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đặc trưng của Tuyên Quang đến bạn 

bè trong khu vực, toàn quốc và quốc tế, gắn với phát triển du lịch của tỉnh.  

 - Hằng năm, đề xuất với tỉnh đưa các diễn viên chuyên nghiệp, hạt nhân 

văn nghệ quần chúng, nghệ nhân dân gian tham gia hoạt động giao lưu văn hóa, 

biểu diễn, giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Tuyên Quang ở nước ngoài20. 

Đồng thời, mời đoàn nghệ thuật nước ngoài tham gia biểu diễn tại chương trình 

Lễ hội Thành Tuyên,... Qua đó, góp phần quảng bá và giới thiệu hình ảnh đất 

nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế; tiếp thu chọn lọc những tinh hoa 

văn hóa nhân loại, làm phong phú hơn bản sắc văn hóa dân tộc  tỉnh Tuyên 

Quang và của Việt Nam21. 

 III. Đánh giá chung 

 1. Ưu điểm 

                   
18 . Qua 3 đợt tổ chức xét tặng (năm 2012, 2015, 2018) cho tổng số 29 tác phẩm, cụm tác phẩm 

của 29 tác giả, cố tác giả, nhóm tác giả, trong đó có các tác giả là người dân tộc thiểu số. 
19. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có 02 "Nghệ nhân Nhân dân", 08 "Nghệ nhân ưu tú" là người 

dân tộc thiểu số; 12 "Nghệ sĩ ưu tú", trong đó, có 5 nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số. 
20. Tham dự Lễ hội Anseong Namsadang Baudeogi tại thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn 

Quốc; Lễ hội Gạo nếp Kay Nọi tại Xiêng Khoảng, Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào; phối hợp với Đại sứ 

quán Cộng hòa Boliva Venezuela tổ chức Trển lãm hàng thủ công mỹ nghệ của Venezuela tại tỉnh Tuyên 

Quang; tham gia Liên hoan Múa quốc tế,... 
21. Mời Đoàn nghệ thuật của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh Xiêng Khoảng (Cộng hòa Dân 

chủ Nhân dân Lào), thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), ... tham gia giao lưu, biểu diễn 

tại Tuyên Quang. 
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- Trong những năm qua, nhất là từ khi triển khai thực hiện "Đề án đưa các 

chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng 

biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2020", 

ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tích cực tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, 

chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư, tạo điều kiện cho hoạt động văn 

hóa của tỉnh phát triển đúng định hướng, bám sát chủ trương, đường lối của 

Đảng, nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của tỉnh. Nhiều chương trình, kế hoạch, 

quy hoạch được tỉnh ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là các 

cơ chế, chính sách xây dựng văn hóa vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số.  

- Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền và tổ chức các hoạt 

động văn hoá, văn nghệ, đặc biệt là hoạt động sáng tác, phổ biến tác phẩm ở cơ 

sở trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 

bào dân tộc thiếu số.  

 - Chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 

ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định 

chính trị, củng cố an ninh quốc phòng; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

2. Khó khăn, hạn chế: 

- Tuyên Quang là tỉnh miền núi, đời sống kinh tế - xã hội còn rất nhiều khó 

khăn, cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn, thiếu thốn, nhất là hệ thống thiết chế văn 

hóa, thể thao và du lịch ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa tuy đã được quan tâm 

xây dựng nhưng thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn của 

nhân dân.  

- Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở còn thiếu và yếu, chưa được 

chuẩn hóa để đảm bảo tính đồng bộ và hợp lý theo trình độ chuyên ngành; công 

tác thi đua, khen thưởng còn nhiều hạn chế, thiếu tính kịp thời. Công tác tham 

mưu tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở chưa đi vào chiều sâu, có hoạt 

động mang tính phong trào, hình thức; một số nét văn hóa truyền thống độc đáo 

của một số dân tộc có nguy cơ mai một.  

- Việc đầu tư, hỗ trợ kinh phí của nhà nước về xây dựng, nâng cấp, sửa 

chữa, các thiết chế văn hóa cấp tỉnh, huyện còn chậm; nguồn vốn đầu tư cho 

nhà văn hóa xã; nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố còn hạn chế, huy động xã 

hội hóa khó khăn.  

IV. Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới 

1. Nhiệm vụ 

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức các hoạt động 

văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương, bám sát chương trình khung 

các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. 
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- Thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa cấp khu vực và toàn quốc 

do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức định kỳ hằng năm.   

- Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu 

hình ảnh và bản sắc văn hóa dân tộc với bạn bè trong nước và quốc tế.  

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao và 

du lịch thiết thực hiệu quả, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc tham gia. 

- Tổng kết thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu 

số tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020”, tiếp tục tham mưu xây dựng và 

thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng và tôn vinh các cá nhân, tập thể có 

thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống của dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Giải pháp thực hiện 

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền 

từ tỉnh đến cơ sở về về công tác quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, 

nghệ thuật. Quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu quản lý 

văn hóa, nghệ nghệ thuật trong thời kỳ mới.  

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển nền văn hóa các dân tộc 

Việt Nam gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

- Tăng cường tổ chức, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; 

các kỳ liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; văn nghệ quần 

chúng các cấp; các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống văn hóa các dân tộc giữa các 

địa phương trong khu vực và toàn quốc, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị 

văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.  

- Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

làm công tác văn hóa ở cơ sở. 

- Hằng năm, kịp thời cân đối, bổ sung kinh phí thực hiện và đầu tư trang 

thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo./. 

 

 

   Nơi nhận: 
    - Vụ Văn hóa dân tộc; 

    - Lãnh đạo Sở; 

    - Lưu: VT, QLVH (Thương). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Hòa 
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