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Ngày 28 tháng 2 năm 2020,
tại Trung tâm Hội nghị tỉnh,

Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Tuyên
Quang khóa XVIII tổ chức kỳ họp
chuyên đề. Tại kỳ họp, trên cơ
sở xem xét các tờ trình, dự thảo
nghị quyết của Ủy ban nhân dân
tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban
Kinh tế - Ngân sách Hội đồng
nhân dân tỉnh; căn cứ các quy
định của pháp luật hiện hành và
tình hình thực tế của địa phương,
Hội đồng nhân dân tỉnh đã dân
chủ thảo luận, thống nhất thông
qua 05 nghị quyết. Đây là những
quyết định quan trọng, bảo đảm
cho việc triển khai kế hoạch đầu
tư xây dựng và các dự án đầu tư
trên địa bàn tỉnh được thực hiện
đúng các quy định của pháp luật,
phù hợp nguồn lực tài chính và
yêu cầu phát triển của tỉnh, nhằm
tăng hiệu quả đầu tư, góp phần
đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm
quốc phòng, an ninh địa phương,
tạo động lực cho sự phát triển
nhanh, mạnh và bền vững hơn
trong những năm tới, cụ thể là:

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây
dựng năm 2019, tăng vốn đầu tư
cho một số công trình, dự án bảo
đảm phù hợp với nguồn vốn được

phân bổ và phù hợp tình hình thực
tế tại các địa phương.

Bổ sung danh mục dự án Khu
tưởng niệm các vị tiền bối cách
mạng tại khu di tích lịch sử quốc
gia đặc biệt Tân Trào vào kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu
tư xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên
Quang. Đây là việc làm có ý nghĩa
thiết thực, thể hiện sự tri ân đối với
các vị tiền bối cách mạng đã từng
gắn bó với vùng đất chiến khu
cách mạng Tân Trào - Sơn Dương
- Tuyên Quang trong thời kỳ Cách
mạng Tháng Tám và kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược;
đồng thời dự án được quyết định
đầu tư xây dựng vào đúng dịp
chuẩn bị kỷ niệm 75 năm Cách
mạng Tháng Tám và Quốc khánh
02/9, tạo dựng một điểm nhấn
trong thực hiện quy hoạch, phát
triển khu du lịch quốc gia đặc biệt
Tân Trào.

Dự án đầu tư xây dựng 02
tuyến đường dọc sông Lô đấu nối
với các tuyến QL37, QL2C, đường
Hồ Chí Minh, liên kết với cao tốc
nối thành phố Tuyên Quang với
cao tốc Nội Bài - Lào Cai có ý
nghĩa quan trọng, góp phần hoàn
thiện mạng lưới giao thông kết nối

thành phố Tuyên Quang với các
huyện trong tỉnh và kết nối Tuyên
Quang với các tỉnh lân cận. Việc
điều chỉnh giảm quy mô và khối
lượng của dự án là phù hợp với
khả năng cân đối nguồn vốn đầu
tư, yêu cầu bảo vệ các hạ tầng có
liên quan khác nhưng vẫn đảm
bảo hiệu quả của công trình được
đầu tư.

Dự án cơ sở cai nghiện ma túy
tỉnh Tuyên Quang, dự án được
đầu tư xây dựng sẽ giải quyết cơ
bản về hạ tầng và các điều kiện
bảo đảm công tác điều trị, cai
nghiện, giáo dục và lao động xã
hội cho người nghiện ma túy; đảm
bảo quy trình chữa bệnh khép kín,
góp phần nâng cao hiệu quả trong
công tác phòng chống tệ nạn xã
hội, cai nghiện phục hồi và quản
lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến
đường giao thông từ trung tâm xã
Vân Sơn qua các thôn Dộc Vầu,
Xóm Mới nhánh vào thôn Mãn
Sơn đi xã Hồng Lạc, xã Sầm
Dương đến thôn Phan Lương, xã
Lâm Xuyên (nay là xã Trường
Sinh) huyện Sơn Dương, nâng
chiều dài tuyến chính từ 5,953km
lên 10,33km, bổ sung 9 tuyến
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nhánh mới, nâng tổng chiều dài
các tuyến nhánh từ 1,78km lên
13,888km là nhằm phát huy cao
nhất hiệu quả của các tuyến giao
thông này. Dự án sau khi được
đầu tư xây dựng sẽ bảo đảm sự
kết nối giữa tuyến giao thông này
với tuyến đường ĐT186 đang
được đầu tư nâng cấp và các
tuyến giao thông khác trong khu
vực, giải quyết được điểm nghẽn
về hạ tầng giao thông để khai
thác, phát huy nguồn lực về đất
đai, lao động, tiềm năng sản xuất
nông lâm nghiệp hàng hóa và
dịch vụ của toàn bộ khu vực hạ
huyện Sơn Dương, phát triển khu
vực này thành vùng kinh tế trọng
điểm của tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu
Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương
triển khai thực hiện các dự án đầu
tư xây dựng bảo đảm công khai,
minh bạch, đúng các quy định của
pháp luật, tiết kiệm và hiệu quả.
Chỉ đạo các sở, ngành chức năng
tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn và
phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố, các xã,
phường, thị trấn, đơn vị có liên
quan để tổ chức thực hiện nghiêm
túc các dự án đầu tư đã được phê
duyệt; tăng cường thanh tra, kiểm
tra để kịp thời phát hiện, chấn
chỉnh, khắc phục những hạn chế,
yếu kém trong quá trình tổ chức
thực hiện các dự án. Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban
của Hội đồng nhân dân tỉnh và các
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

phối hợp với các cấp ủy đảng,
chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội tuyên truyền phổ biến các nội
dung điều chỉnh, bổ sung đến
nhân dân; vận động nhân dân
tham gia thực hiện, nhất là khâu
giải phóng mặt bằng để các dự án
được triển khai bảo đảm tiến độ,
chất lượng và hiệu quả; tăng
cường giám sát, kịp thời góp ý để
các cơ quan chức năng và các địa
phương liên quan khắc phục hạn
chế, khó khăn trong quá trình tổ
chức thực hiện.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân
dân tỉnh đã miễn nhiệm Ủy viên
Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các
đồng chí đã được nghỉ hưu hưởng
chế độ bảo hiểm xã hội và bầu
các đồng chí giám đốc Công an
tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy
Quân sự tỉnh làm Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh. 

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân
dân tỉnh cũng đánh giá trong hai
tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh
đạo, chỉ đạo sát sao, của Tỉnh ủy,
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân tỉnh, các cấp, các ngành cùng
toàn thể nhân dân các dân tộc
trong tỉnh đã tích cực, khẩn
trương, chủ động triển khai các
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng -
an ninh năm 2020. Công nghiệp,
dịch vụ, thương mại tiếp tục phát
triển; sản xuất nông lâm nghiệp
bảo đảm về diện tích và thời vụ.
Hoàn thành việc sắp xếp các đơn

vị hành chính cấp xã, điều chỉnh,
mở rộng địa giới hành chính,
thành lập các phường mới của
thành phố Tuyên Quang theo
Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14
ngày 21/11/2019 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội. Công tác
chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp
tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng được triển khai tích cực,
khẩn trương theo đúng tinh thần
yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW
ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị
và Nghị quyết số 96-NQ/TU ngày
22/7/2019 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh. Cùng với đó, tỉnh ta
đã kịp thời, chủ động triển khai
thực hiện hiệu quả các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp (Covid-19),
không để dịch bệnh xâm nhập,
lây lan trên địa bàn.

Kết quả hai tháng đầu năm là
đáng phấn khởi. Tuy nhiên tỉnh
cũng phải đối mặt với những tác
động xấu do diễn biến phức tạp
của kinh tế thế giới và khu vực,
của thời tiết, dịch bệnh gây ra. Hội
đồng nhân dân tỉnh đề nghị các
cấp, các ngành, nhân dân các
dân tộc trong tỉnh cần quyết liệt
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng - an ninh năm
2020 mà nghị quyết Hội đồng
nhân dân tỉnh đã đề ra, bảo đảm
hoàn thành các mục tiêu của
nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong quá
trình chuẩn bị Đại hội đảng bộ các
cấp, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở
phải chủ động đánh giá khách
quan, toàn diện kết quả thực hiện
nghị quyết đại hội; xây dựng các
chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ
mới với ý chí quyết tâm cao, đáp
ứng mục tiêu phát triển mạnh về
kinh tế - xã hội, nâng cao thu
nhập, chất lượng cuộc sống của
người dân, xây dựng hệ thống
chính trị vững mạnh, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả, xây dựng tỉnh
Tuyên Quang phát triển nhanh và
bền vững. Đồng thời tích cực tập
trung thực hiện công việc cấp
bách hiện nay là chủ động, nắm
chắc diễn biến tình hình để
phòng, chống hiệu quả dịch viêm
đường hô hấp cấp (Covid-19),
bảo đảm an toàn sức khỏe và tính
mạng của người dân.
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Để tổ chức tốt các hoạt
động văn hóa, văn nghệ
chào mừng đại hội đảng

bộ các cấp và Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
góp phần tạo không khí vui tươi,
phấn khởi; cổ vũ, động viên cán
bộ, đảng viên và mọi tầng lớp
nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ
chính trị, đẩy mạnh phong trào
thi đua yêu nước, hăng say lao
động hướng về Đại hội, ngày
28/02/2020, Ban Tuyên giáo
Trung ương đã ban hành Hướng
dẫn số 123-HD/BTgTW, trong
đó tập trung các nội dung chính,
như sau:

Đợt 1: Từ tháng 01/2020 đến
thời điểm hoàn thành đại hội đại
biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố
và các đảng bộ trực thuộc Trung
ương (trước ngày 31/10/2020)

* Từ tháng 01/2020 đến
30/6/2020

Các địa phương, cơ quan, đơn
vị xây dựng kế hoạch, tổ chức các
hoạt động văn hóa - văn nghệ
phục vụ, chào mừng đại hội đảng
bộ các cấp phù hợp với điều kiện
kinh tế - xã hội, tình hình thời tiết,

thiên tai, dịch bệnh và các điều
kiện khác của địa phương, đơn vị,
như: Tổ chức chương trình biểu
diễn nghệ thuật, có kế hoạch cho
các đoàn nghệ thuật, đội chiếu
phim, đội tuyên truyền lưu động
phục vụ nhân dân, chiến sĩ, đồng
bào ở vùng sâu, vùng xa, biên
giới, hải đảo và các hoạt động
sáng tạo khác của các địa
phương, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức
các hoạt động văn hóa - văn
nghệ phục vụ các lễ kỷ niệm, các
ngày lễ lớn của đất nước, như:
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam
(3/2/1930 - 3/2/2020); kỷ niệm 45
năm Ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975 -
30/4/2020); kỷ niệm 130 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2020); kỷ niệm
75 năm Quốc khánh nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(2/9/1945 - 2/9/2020) và các sự
kiện văn hóa khác của địa
phương, đơn vị. Đa dạng về hình
thức thể hiện, như: Chương trình
nghệ thuật, hội thi, hội diễn văn

nghệ, xây dựng phim tài liệu,
chương trình truyền hình, trưng
bày chuyên đề, triển lãm, hội
thảo khoa học, pa nô, khẩu hiệu,
tranh cổ động… đảm bảo trang
trọng, hiệu quả, tiết kiệm.

Đẩy mạnh việc thực hiện
phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” và
chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới. Tổ chức
các hoạt động văn hóa - văn
nghệ theo hình thức xã hội hóa
có định hướng; nâng cao công
tác quản lý và xây dựng môi
trường văn hóa tại các khu dân
cư, làng, bản, ấp văn hóa…

Quản lý tổ chức lễ hội theo
đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử
văn hóa, phù hợp với thuần
phong mỹ tục của dân tộc; phát
huy khả năng sáng tạo của nhân
dân; chú trọng việc tổ chức các
trò chơi dân gian truyền thống,
trình diễn các di sản văn hóa phi
vật thể của dân tộc; có kế hoạch
cụ thể, kỹ lưỡng, đảm bảo lễ hội
diễn ra an toàn. Đẩy mạnh công
tác thanh kiểm tra, kịp thời ngăn

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng 
Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

KHÁNH NGỌC

(Xem tieáp trang 6)
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Nội dung chủ yếu và các đợt cao điểm tuyên truyền 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang,  nhiệm kỳ 2020 - 2025

THƯƠNG NGUYỄN

NăM 2020 là năm diễn ra
đại hội đại biểu đảng bộ
các cấp tiến tới Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng, để tổ chức thành công đại
hội đảng các cấp, Đại hội Đảng
bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII
(nhiệm kỳ 2020 - 2025), ngày
15/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Tuyên Quang đã ban hành Kế
hoạch số 306-KH/TU về thực
hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày
30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng; Nghị quyết số 96-
NQ/TU ngày 22/7/2019 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa
XVI về thực hiện Chỉ thị số 35-
CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ
Chính trị về Đại hội Đảng bộ các
cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, chỉ
đạo, hướng dẫn các cấp ủy, chính
quyền từ tỉnh đến cơ sở nghiêm
túc triển khai thực hiện công tác
chuẩn bị cho đại hội, trong đó chú
trọng công tác thông tin, tuyên
truyền trước, trong và sau đại hội
nhằm nâng cao nhận thức sâu

sắc của cán bộ, đảng viên và các
tầng lớp nhân dân về ý nghĩa,
tầm quan trọng của đại hội;
những quan điểm, chủ trương,
định hướng lớn nêu tại các văn
kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng, từ đó góp phần tạo
sự thống nhất về chính trị, tư
tưởng và hành động trong Đảng,
sự đồng thuận trong xã hội để tổ
chức thành công đại hội và đưa
nghị quyết đại hội đảng bộ các
cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng vào
cuộc sống.

Theo đó, việc tổ chức các hoạt
động tuyên truyền Đại hội Đảng
bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
tập trung vào các nội dung sau:

Một là, tuyên truyền về giá trị,
nội dung cơ bản, cốt lõi và những
nội dung được Đảng ta vận dụng,
phát triển mới của chủ nghĩa Mác
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội; vai trò, trách nhiệm
của cán bộ, đảng viên, nhân dân
trong học tập, vận dụng chủ

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh trong tình hình mới.

Hai là, tuyên truyền sự ra đời
và trưởng thành của Đảng Cộng
sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội;
về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng,
những vấn đề mới trong công tác
lý luận của Đảng; kết quả việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, tuyên truyền, triển khai
Chỉ thị số 35-CT/TW ngày
30/5/2019 của Bộ Chính trị về
Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng; các văn bản chỉ
đạo của Trung ương, của tỉnh về
công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội
Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII
của Đảng.

Bốn là, tuyên truyền ý nghĩa,
tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm
vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại
hội Đảng bộ các cấp, Đại hội
Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần
thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng;
quy chế bầu cử trong Đảng; việc
tổ chức Đại hội điểm, nhất là kinh
nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức
Đại hội điểm để tiến tới tổ chức
thành công Đại hội Đảng bộ các
cấp; các văn kiện dự thảo trình
Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại
hội XIII của Đảng; việc đóng góp
ý kiến của các cơ quan, tổ chức,
cán bộ, đảng viên, nhân dân vào
dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ
các cấp, Đại hội  XIII của Đảng.

Năm là, tuyên truyền, phổ biến
sâu rộng kết quả, phong trào thi
đua, các hoạt động thiết thực,
quyết tâm thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Tuyên Quang lần thứ XVI; kết
quả thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI;
kết quả đạt được trong phát triển
kinh tế › xã hội của các ngành,
đơn vị, địa phương trên địa bàn
tỉnh Tuyên Quang. Thông tin,

Bieåu dieãn ngheä thuaät chaøo möøng Leã kyû nieäm 90 naêm Ngaøy thaønh laäp
Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, 80 naêm Ngaøy thaønh laäp Chi boä Moû Than.

AÛnh: Ngoïc chieáN
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tuyên truyền những nhân tố mới,
điển hình tiên tiến của các tập
thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc trên tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội, nhất là trong việc
thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Sáu là, tuyên truyền không khí
chào mừng phấn khởi hướng về
Đại hội Đảng tại các địa phương
trong tỉnh; các chương trình, hoạt
động chào mừng Đại hội Đảng bộ
các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh
Tuyên Quang lần thứ XVII và Đại
hội XIII của Đảng.

Bảy là, chủ động, kịp thời cung
cấp thông tin, đặc biệt là các
thông tin được báo chí và dư luận
quan tâm nhằm đấu tranh, phản
bác các thông tin sai trái trên
không gian mạng, góp phần định
hướng dư luận xã hội.

Tám là, đẩy mạnh công tác
thông tin đối ngoại về Đại hội
Đảng các cấp để giúp người Việt
Nam ở nước ngoài, bạn bè và
nhân dân các nước hiểu đúng,
ủng hộ công cuộc đổi mới của
Đảng và nhân dân ta.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn
vị, địa phương trong toàn tỉnh tập
trung tuyên truyền các nội dung
cụ thể theo từng đợt như sau:

* Tuyên truyền trước Đại hội 
Thời gian tuyên truyền thực

hiện từ tháng 02/2020 đến trước
ngày Đại hội. Trong đó thực hiện
tuyên truyền các nội dung cơ
bản, dự thảo văn kiện trình Đại

hội Đảng các cấp và trình Đại hội
XIII của Đảng; những quan điểm,
chủ trương, định hướng lớn được
nêu tại các dự thảo văn kiện đại
hội XIII của Đảng, đặc biệt là
phương hướng, nhiệm vụ xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong
những năm tiếp theo; tuyên
truyền các đợt sinh hoạt, các nội
dung đóng góp ý kiến của các cơ
quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên,
nhân dân trong tỉnh vào các dự
thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ
các cấp và Đại hội XIII của Đảng;
kết quả thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) gắn với
Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh;
những ưu điểm, khuyết điểm, hạn
chế, nguyên nhân và bài học kinh
nghiệm trong công tác xây dựng
Đảng của các cấp ủy trong 5 năm
(2015 - 2020) và mục tiêu, nhiệm
vụ nhiệm kỳ tới.

Tuyên truyền công tác chuẩn
bị tổ chức Đại hội; tiêu chuẩn, cơ
cấu, độ tuổi tham gia Ban chấp
hành Đảng bộ các cấp; cơ cấu,
số lượng đại biểu và việc bầu đại
biểu dự Đại hội cấp trên; tuyên
truyền hoạt động và kết quả Đại
hội các cấp, trong đó chú trọng
tuyên truyền các Đại hội điểm có
những kinh nghiệm hay; các
chương trình, kế hoạch hành
động đưa nghị quyết Đại hội vào
cuộc sống; những ưu điểm,

khuyết điểm và bài học trong chỉ
đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ
các cấp tiến tới tổ chức thành
công Đại hội XIII của Đảng.

* Tuyên truyền trước ngày Đại
hội và trong thời gian Đại hội 

Thời gian thực hiện từ đầu
tháng 10/2020 đến khi bế mạc
Đại hội: Tiếp tục tuyên truyền sự
ra đời, vai trò lãnh đạo của Đảng
và những thành tựu nổi bật của
Đảng cộng sản Việt Nam và
Đảng bộ tỉnh qua các kỳ đại hội.
Thông tin, tuyên truyền công tác
chuẩn bị để tổ chức Đại hội; việc
công bố các dự thảo văn kiện Đại
hội Đảng bộ các cấp và Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng. Tình hình, kết quả
thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-
2020; các phong trào thi đua yêu
nước; các tập thể, cá nhân điển
hình, các mô hình mới, cách làm
sáng tạo, hiệu quả trong thực
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thành
tích của các cơ quan, đơn vị, địa
phương chào mừng Đại hội Đảng
bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ
XVII, Đại hội XIII của Đảng; thông
tin các công trình chào mừng Đại
hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng và chào mừng các
ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh
trong năm 2020.

Tranh coå ñoäng tuyeân truyeàn Ñaïi hoäi ñaïi bieåu laàn thöù XIII cuûa Ñaûng.                      Tranh: XuaâN Löu

(Xem tieáp trang 8)
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chặn và xử lý nghiêm các hành vi
vi phạm, đặc biệt là các hành vi
lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không
gian lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi,
hoạt động mê tín dị đoan; góp
phần, thiết thực sơ kết 5 năm
thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW,
ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư về
“Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác quản lý và
tổ chức lễ hội”.

Tăng cường việc đấu tranh
phản bác những luận điệu sai
trái, thù địch và những thông tin
giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc
trong đời sống nhân dân và trên
các mạng xã hội, góp phần, thiết
thực tổng kết 10 năm thực hiện
Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày
27/7/2010 của Ban Bí thư về
“Chống sự xâm nhập của các sản
phẩm văn hóa độc hại gây hủy
hoại đạo đức xã hội”.

Triển khai, phát động hoạt
động sáng tạo, quảng bá các
sản phẩm văn hóa, nghệ thuật
có định hướng trên không gian
mạng internet. Nội dung ca
ngợi vẻ đẹp đất nước, con
người Việt Nam; ý chí, tinh thần
dân tộc, khát vọng hòa bình,
tiếp thu, hội nhập tinh hoa văn
hóa của nhân loại.

Động viên, khích lệ, phát động
đội ngũ văn nghệ sĩ tìm tòi, sáng
tạo các tác phẩm văn học, nghệ
thuật về chủ đề mừng Xuân,
mừng Đảng, chào mừng đại hội
đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
ca ngợi những thành tựu nổi bật
của đất nước sau 35 năm thực
hiện đường lối đổi mới, 30 năm
thực hiện Cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời ký quá độ lên
chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực
hiện Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội (2011-2020); kết quả 5
năm thực hiện Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng và kế hoạch phát
triển kinh tế -  xã hội 5 năm (2015
- 2020) và các sự kiện văn hóa
khác của địa phương, cơ quan,
đơn vị.

* Từ tháng 7/2020 đến
31/10/2020

Các cơ quan, địa phương, đơn
vị tiếp tục thực hiện các nội dung
đã nêu ở giai đoạn 1 (từ tháng
1/2020 đến 30/6/2020), căn cứ
điều kiện cụ thể, xây dựng kế
hoạch, dự trù kinh phí, kêu gọi tài
trợ, tổ chức các hoạt động văn
hóa -  văn nghệ với quy mô (cấp
huyện, cấp tỉnh, thành phố) chào
mừng đại hội đảng cấp huyện,

cấp tỉnh và tương đương gắn với
các hoạt động khác, như: Kỷ
niệm 75 năm Ngày Cách mạng
Tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2020); kỷ niệm
75 năm Ngày Quốc khánh nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), kỷ
niệm 90 năm Ngày Truyền thống
ngành Tuyên  giáo (1/8/1930 -
1/8/2020)… Hình thức gồm:
Chương trình văn hóa - văn nghệ,
hội thảo khoa học, trưng bày
chuyên đề, xây dựng phim tài
liệu, xuất bản các ấn phẩm,
chuyên trang, chuyên mục theo
các chủ đề khác nhau… đảm bảo
trang trọng, an toàn, tiết kiệm,
tránh phô trương, hình thức, tuân
thủ nguyên tắc tổ chức và các
quy định hiện hành.

Khuyến khích việc dàn dựng,
công bố, phổ biến các tác phẩm
văn học, nghệ thuật về chủ đề
chào mừng đại hội đảng bộ các
cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng; ca ngợi
những thành tựu nổi bật của đất
nước sau 35 năm thực hiện đường
lối đổi mới, kết quả 5 năm thực
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII
của Đảng, việc thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa...
(Tieáp theo trang 3)

t

Hoäi tröôøng Ñaïi hoäi ñaïi bieåu laàn thöù II cuûa Ñaûng taïi thoân Boù Cuûng, xaõ Kim Bình, huyeän Chieâm Hoùa.
AÛnh: Tö lieäu
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2015-2020… (đã phát động từ
tháng 1/2020), tạo không khí sôi
nổi, hào hứng trong toàn Đảng,
toàn dân về các sự kiện trọng đại
của đất nước.

Đợt 2: Từ sau đại hội đại biểu
đảng bộ các tỉnh, thành phố và
các đảng bộ trực thuộc Trung
ương đến Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng

Các địa phương, cơ quan, đơn
vị tiếp tục đẩy mạnh việc chỉ đạo,
xây dựng kế hoạch và tổ chức
các hoạt động văn hóa - văn
nghệ trước và trong thời gian diễn
ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng; bảo đảm đúng
định hướng chính trị, đa dạng về
hình thức thể hiện. Nội dung các
chương trình văn hóa - văn nghệ,
các sản phẩm văn hóa, văn nghệ
ca ngợi những thành tựu nổi bật
của đất nước sau 35 năm thực
hiện đường lối đổi mới, kết quả 5
năm thực hiện Nghị quyết Đại hội
lần thứ XII của Đảng, việc thực
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội 2015 - 2020…, việc nêu
gương những tập thể, cá nhân
điển hình, tiên tiến trong các
phong trào thi đua lập thành tích
chào mừng Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực
hiện Phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa”,
chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới gắn với
việc thực hiện Nghị quyết số 33-
NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XI về “Xây
dựng và phát triển văn hóa, con
người Việt Nam đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững đất nước” và
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng
về văn hóa, văn nghệ. Vận động
toàn dân, nâng cao ý thức, trách
nhiệm của mỗi cá nhân trong
việc xây dựng môi trường văn
hóa, môi trường tự nhiên và xã
hội; hướng tới nâng cao chất
lượng đời sống cho người dân cả
về vật chất lẫn tinh thần, đáp ứng
những yêu cầu trong thời kỳ mới.

Đợt 3: Ngay sau Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng

Hoạt động văn hóa - văn nghệ
chào mừng thành công Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

của Đảng diễn ra trên phạm vi cả
nước, từ cơ sở đến Trung ương.
Huy động sức mạnh, nguồn lực
của các cơ quan, bộ, ngành từ
Trung ương đến địa phương trong
xây dựng, tổ chức các chương
trình nghệ thuật, truyền hình trực
tiếp, truyền hình thực tế, phát
hành các ấn phẩm, phim tài liệu,
trưng bày chuyên đề lưu động…
Nội dung khẳng định tầm vóc, ý
nghĩa của Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, phản
bác các thông tin, quan điểm sai
trái của các thế lực thù địch,
chống âm mưu “diễn biến hòa
bình”; bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng và công cuộc đổi mới,
phát triển đất nước.

Nội dung các chương trình,
hoạt động văn hóa - văn nghệ thể
hiện những giá trị đặc trưng văn
hóa của cộng đồng các dân tộc
Việt Nam; phản ánh sinh động
quá trình 35 năm thực hiện đường
lối đổi mới, 30 năm thực hiện
Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội, 10 năm thực hiện Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội
(2011-2020), kết quả 5 năm thực
hiện Nghị quyết Đại hội XII của
Đảng và Kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội 5 năm (2015-2020); ca
ngợi tình yêu quê hương đất
nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính
yêu; thể hiện ý chí bảo vệ chủ
quyền biển đảo, biên giới của Tổ

quốc. Thông qua các hoạt động
văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền
đến cán bộ, đảng viên và quần
chúng nhân dân nhận thức sâu
sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và
những quan điểm, chủ trương,
định hướng của Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
tạo sự thống nhất về tư tưởng và
hành động, sự đồng thuận trong
xã hội; góp phần củng cố, bồi đắp
niềm tin của nhân dân đối với
Đảng; thiết thực đưa nghị quyết
đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ
2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng vào cuộc sống.

Việc tổ chức các hoạt động
văn hóa - văn nghệ trước và trong
thời gian diễn ra Đại hội được
thực hiện nghiêm túc, bài bản,
chu đáo; có chương trình, kế
hoạch cụ thể, khoa học; phân
công trách nhiệm rõ ràng cho
từng tổ chức, cá nhân. Tăng
cường thẩm định nội dung các
chương trình nghệ thuật, chương
trình truyền hình trực tiếp, phim,
ảnh, băng ghi hình, tư liệu, sách,
báo… phục vụ Đại hội, đảm bảo
phù hợp với điều kiện kinh tế - xã
hội, tình hình thời tiết, thiên tai,
dịch bệnh và các điều kiện khác
của địa phương, đơn vị; tránh phô
trương, lãng phí; đảm bảo ý
nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp trong
lòng quần chúng nhân dân và
bạn bè quốc tế.

Ñaïi hoäi Chi boä Baûo taøng tænh laàn thöù XX, nhieäm kyø 2020 - 2022. 

AÛnh: PhaN Nhaï
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NHằM tổ chức triển khai
thực hiện đồng bộ, toàn

diện, có hiệu quả Nghị định số
59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012
của Chính phủ về theo dõi tình
hình thi hành pháp luật (Nghị
định số 59/2012/NĐ-CP); Thông
tư số 14/2014/TT-BTP ngày
15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy
định chi tiết thi hành Nghị định số
59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình
hình thi hành pháp luật. Ngày
12/3/2020, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch đã ban hành Kế hoạch
số 29/KH-SVHTTDL theo đó
công tác theo dõi thi hành pháp
luật được tiến hành trên tất cả
các lĩnh vực do ngành quản lý.
Trong đó, xác định nhiệm vụ
trọng tâm năm 2020 là tập trung
theo dõi việc triển khai, thi hành
các quy định của pháp luật về
chế độ, chính sách đối với vận
động viên, huấn luyện viên thể
thao thành tích cao; việc thực
hiện trách nhiệm quản lý nhà

nước về bảo vệ môi trường nước,
đất, không khí, quản lý chất thải.

Thông qua việc thực hiện các
nhiệm vụ sẽ góp phần xem xét,
đánh giá thực trạng thi hành
pháp luật; kịp thời phát hiện, xử
lý những nội dung chồng chéo,
chưa đầy đủ trong thi hành pháp
luật, những tồn tại, vướng mắc,
bất cập trong các quy định của

pháp luật về văn hóa, gia đình,
thể dục, thể thao và du lịch, góp
phần đảm bảo tính kịp thời, đầy
đủ, nghiêm minh, thống nhất và
khả thi trong các quy định của
pháp luật; nâng cao hiệu quả thi
hành pháp luật, tăng cường
pháp chế xã hội chủ nghĩa trong
cơ quan, đơn vị thuộc Sở. 

HƯNG Hà

Nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

Nội dung chủ yếu...
(Tieáp theo trang 4)

Tuyên truyền về chủ đề và
phương châm chỉ đạo, vị trí, ý
nghĩa của Đại hội. Trách nhiệm
của các đại biểu dự Đại hội; Quy
chế bầu cử trong Đảng; các hoạt
động của Đại hội; Các văn kiện
chính thức được trình bày tại Đại
hội; hoạt động thảo luận và các
quyết định của Đại hội. Tuyên
truyền kết quả bầu cử Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ, Bí thư,
Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra.

* TUYêN TrUYềN sAU 
Đại Hội 

Tuyên truyền hoạt động của
các cấp, các ngành, các địa
phương trong tỉnh chào mừng
thành công Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Kết
quả Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII và đóng góp
của Đảng bộ tỉnh vào dự thảo

các văn kiện trình Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng; thành tựu phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2015 -
2020. Bên cạnh đó, đẩy mạnh
tuyên truyền chào mừng Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng, trong đó tập trung vào
các nội dung, như: Tuyên truyền
những thành tựu nổi bật của đất
nước sau 35 năm thực hiện
đường lối đổi mới; kết quả 5 năm
thực hiện Nghị quyết Đại hội lần
thứ XII của Đảng; phương
hướng, nhiệm vụ và giải pháp
trong những năm tiếp theo; tuyên
truyền các tập thể, cá nhân điển
hình tiên tiến được vinh danh tại
Đại hội thi đua yêu nước các cấp
và Đại hội thi đua toàn quốc lần
thứ X; những tổ chức đảng, đảng
viên tiêu biểu, các phong trào thi

đua lập thành tích chào mừng
Đại hội XIII của Đảng,...

Công tác tuyên truyền trước,
trong và sau Đại hội phải được
triển khai kịp thời, sâu rộng trong
cán bộ, công chức, viên chức, lực
lượng vũ trang và nhân dân về ý
nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội
đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng; vai trò lãnh đạo của
Đảng đối với sự nghiệp xây dựng
và phát triển đất nước; những bài
học kinh nghiệm và chủ trương,
định hướng lớn của Đảng, của
cấp ủy các cấp,... Qua đó, củng
cố khối đại đoàn kết, thống nhất
trong Đảng, sự đồng thuận trong
nhân dân; huy động sự đóng góp
trí tuệ của cán bộ, đảng viên và
các tầng lớp nhân dân vào các
văn kiện của Đảng, cấp ủy các
cấp nhiệm kỳ tới. 

Hoäi thi kieán thöùc gia ñình tænh Tuyeân Quang laàn thöù 2.    AÛnh: KT
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văn hóa, thể thao và du lịch nhiệm kỳ 2015 - 2020
một số kết quả chủ yếu trong phát triển 

TUấN MiNH

NHIệM kỳ 2015 - 2020, ngành
văn hóa, thể thao và du lịch

đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành
các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển
sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể
thao và du lịch; tham mưu với Ủy
ban nhân dân tỉnh xây dựng quy
định, cơ chế, chính sách phát
triển sự nghiệp văn hóa, thể thao,
du lịch; chăm lo xây dựng đời
sống văn hóa tinh thần cho nhân
dân; nâng cao chất lượng phong
trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa", gắn với xây
dựng nông thôn mới; tổ chức tốt
các sự kiện văn hóa, thể thao, du
lịch chào mừng các ngày lễ lớn,
các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và
phục vụ nhân dân...

Các nhiệm vụ, giải pháp xây
dựng văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển
bền vững đất nước tiếp tục được
triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu
quả; các cơ chế, chính sách thúc
đẩy phát triển các lĩnh vực văn
hóa, gia đình, thể thao và du lịch
được xây dựng, ban hành đảm
bảo kịp thời và phù hợp với tình
hình thực tế của tỉnh, tạo điều
kiện thuận lợi để nâng cao chất

lượng các hoạt động văn hóa, thể
thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ
của nhân dân. Xây dựng và triển
khai thực hiện có hiệu quả Đề án
xây dựng nhà văn hóa thôn (xóm,
bản, tổ nhân dân) gắn với sân thể
thao và khuôn viên giai đoạn
2016 - 2025; Đề án Bảo tồn, phát
triển văn hóa các dân tộc thiểu số
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 
2016 - 2020; Quy hoạch quảng
cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030...
Toàn tỉnh có 126 nhà văn hóa xã,
phường, thị trấn; 1.790 nhà văn
hoá thôn, bản, tổ dân phố; 01 thư
viện tỉnh, 05 thư viện huyện, 134
tủ sách cơ sở; 141 đội văn nghệ
quần chúng xã, phường, thị trấn;
2.667 đội văn nghệ quần chúng
thôn, bản, tổ dân phố; cơ quan,
đơn vị, trường học...; trên 200 câu
lạc bộ đàn hát dân ca và bảo tồn
văn hóa dân tộc; trên 70 câu lạc
bộ Hát Then - đàn Tính; 06 câu
lạc bộ hát Páo dung của dân tộc
Dao; 13 câu lạc bộ hát Sình ca
của dân tộc Cao Lan,... thường
xuyên hoạt động, phục vụ nhiệm
vụ chính trị, phục vụ nhân dân.

Chất lượng, hiệu quả phong
trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa", gắn với xây
dựng nông thôn mới ngày càng
được nâng lên; cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp văn hóa, gắn với
việc thực hiện chương trình mục
tiêu quốc gia về xây dựng nông
thôn mới ngày càng được nâng
lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa; thôn,
bản, tổ dân phố văn hóa; cơ
quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa
ngày càng tăng. Toàn tỉnh có
90% hộ gia đình đạt danh hiệu
gia đình văn hóa, tăng 4% so với
năm 2015; 80% số thôn, bản, tổ
dân phố đạt danh hiệu thôn, bản,
tổ dân phố văn hóa, tăng 4% so
với năm 2015; 93% cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn
hóa, tăng 0,3% so với năm 2015.

Tổ chức thành công các sự
kiện văn hóa cấp quốc gia gắn
với Lễ hội Thành Tuyên hằng
năm, như: Liên hoan nghệ thuật
Hát Then - Đàn Tính các dân tộc
Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần
thứ V năm 2015; Chương trình
hợp tác phát triển du lịch “Qua
những miền di sản Việt Bắc” năm
2016; Ngày hội Văn hóa dân tộc

Leã hoäi Thaønh Tuyeân naêm 2019.
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Dao toàn quốc lần thứ nhất năm
2017; Ngày văn hóa Tuyên
Quang tại Hà Nội; Liên hoan trình
diễn di sản văn hóa phi vật thể
Quốc gia năm 2018, 2019 và các
sự kiện văn hóa, thể thao và du
lịch cấp tỉnh với nhiều hoạt động
phong phú góp phần quan trọng
trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát
huy và tôn vinh bản sắc văn hoá
của dân tộc, thu hút đông đảo
nhân dân, du khách trong và
ngoài nước đến tham quan... 

Công tác bảo tồn, phát huy giá
trị di tích lịch sử, văn hóa truyền
thống của dân tộc tiếp tục được
quan tâm và đạt kết quả tích cực;
Di sản Thực hành Then của
người Tày, Nùng, Thái ở Việt
Nam (do tỉnh Tuyên Quang chủ
trì lập hồ sơ đề nghị) đã được tổ
chức giáo dục, Khoa học và Văn
hóa thế giới (UNESCO) ghi danh
vào Danh sách Di sản văn hóa
phi vật thể đại diện của nhân loại;
chủ động đề xuất lập quy hoạch
và triển khai các bước xây dựng
các công trình tại Khu di tích lịch
sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Hoàn thành kiểm kê toàn diện 40
di sản văn hóa phi vật thể; lập 5
hồ sơ khoa học di tích cấp Quốc
gia; 14 hồ sơ khoa học di tích cấp

tỉnh; 6 hồ sơ di sản văn hóa phi
vật thể quốc gia; 2 hồ sơ di sản
văn hóa quốc gia đặc biệt. Hoàn
thành Đề tài ứng dụng khoa học
"Nghiên cứu, bảo tồn phát huy
giá trị di sản Then trên địa bàn
tỉnh Tuyên Quang"; đề tài "Bảo
tồn làng văn hóa giếng Tanh gắn
với phát triển du lịch"... Tổ chức
điền dã, khai thác tư liệu biên
soạn xuất bản sách "Địa danh
các làng xã tỉnh Tuyên Quang từ
thế kỷ 19 đến nay; Biên niên các
sự kiện tỉnh Tuyên Quang.

Hoạt động thể dục, thể thao
tiếp tục phát triển cả về số lượng
và chất lượng. Chú trọng chỉ đạo,
hướng dẫn, nâng cao chất lượng
tổ chức các phong trào thể thao
quần chúng; đẩy mạnh thực hiện
cuộc vận động ''Toàn dân rèn
luyện thân thể theo gương Bác Hồ
vĩ đại''. Tỷ lệ người dân thường
xuyên tham gia tập luyện thể thao
ngày càng tăng, đến nay toàn tỉnh
có 30% số người tập thể dục thể
thao thường xuyên; 25% số gia
đình tập thể thao. Cơ sở vật chất,
sân thể thao ở cơ sở được đầu tư
nâng cấp, nhiều công trình thể
thao được xây dựng mới, hiện đại
như sân bóng đá mini nhân tạo,
sân quần vợt, nhà luyện tập môn

cầu lông,... Tiếp tục phát triển và
nhân rộng các câu lạc bộ thể dục
thể thao ở cơ sở, các loại hình tập
luyện, thi đấu cho các đối tượng,
phù hợp với truyền thống và điều
kiện thực tế của từng địa phương.
Toàn tỉnh hiện có 1.702 sân thể
thao; 7 khu vui chơi (trong đó có
409 sân bóng chuyền, 28 bể bơi,
29 sân quần vợt, 686 sân cầu
lông, 305 sân bóng đá, 60 sân
patin; 185 sân khác); 4.015 đội
thể thao cơ sở; trên 45.000 vận
động viên cơ sở; 350 câu lạc bộ
thể thao. Các môn thể thao dân
tộc được bảo tồn và phát triển.
Các giải thể thao quần chúng
được tổ chức rộng khắp, gắn với
các lễ hội, các sự kiện chính trị
quan trọng của đất nước và của
tỉnh. Hằng năm, tổ chức trên 500
giải thể thao cấp cơ sở; 60 giải
cấp huyện, thành phố và 8 giải
cấp tỉnh. Thể thao thành tích cao
giành được nhiều kết quả quan
trọng; tỷ lệ huy chương đạt được
tại các giải thể thao khu vực, toàn
quốc và quốc tế tăng cao (riêng
năm 2019, tỷ lệ huy chương đạt
được ở các giải đấu khu vực và
toàn quốc đạt trên 300% so với kế
hoạch); công tác đào tạo, nâng
cao chất lượng đội ngũ vận động

Ñaïi hoäi theå duïc theå thao tænh Tuyeân Quang laàn thöù VIII naêm 2017. AÛnh: Quyù DöôNg
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viên, huấn luyện viên, trọng tài,
cán bộ làm công tác thể dục thể
thao luôn được quan tâm. 

Du lịch tiếp tục có nhiều khởi
sắc và đang trở thành ngành kinh
tế quan trọng của tỉnh. Thu hút
khách du lịch tăng trưởng bình
quân đạt 9,6%, tạo việc làm cho
khoảng 14.600 lao động ngành
dịch vụ du lịch. Hoàn thành xây
dựng quy hoạch tổng thể bảo
quản, tu bổ, phục hồi và phát huy
giá trị di tích quốc gia đặc biệt
Tân Trào gắn với phát triển du
lịch đến năm 2025; Quy hoạch
tổng thể phát triển Khu du lịch
quốc gia Tân Trào đến năm
2030; quy hoạch chi tiết các khu,
điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Hệ
thống cơ sở lưu trú du lịch, dịch
vụ, khu, điểm du lịch tiếp tục phát
triển; du lịch cộng đồng có nhiều
khởi sắc. Các khu, điểm du lịch
đã chú trọng nâng cao chất
lượng, đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của du khách. Công tác
đào tạo tập huấn nghiệp vụ du
lịch cộng đồng được quan tâm.
Tổ chức tốt các hoạt động quảng
bá, xúc tiến, liên kết, khảo sát,
hợp tác phát triển du lịch trong
nước và quốc tế; xây dựng và duy
trì hoạt động của các chuyên
trang, chuyên mục, chuyên đề về
phát triển du lịch trên các phương
tiện thông tin đại chúng; xây dựng
3 trang thông tin điện tử (website)
và thường xuyên cập nhật thông
tin về tua, tuyến, điểm du lịch,
dịch vụ, cơ sở lưu trú, nhà hàng,
các điểm vui chơi giải trí và các
hoạt động du lịch của tỉnh. Lập
trang fanpage quảng bá hình ảnh
về Lễ hội; tăng cường xúc tiến,
quảng bá du lịch trên phương tiện
thông tin đại chúng; các trang
thông tin điện tử; các tờ rơi, tập
gấp, ấn phẩm... Xây dựng và
triển khai thực hiện Đề án “Xây
dựng hệ thống Du lịch thông
minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn
2019-2022, tầm nhìn đến 2025”;
Đề án du lịch tâm linh trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang; khai
trương Cổng thông tin du lịch và
ứng dụng du lịch thông minh trên
thiết bị di động kết hợp bản đồ số
du lịch tỉnh Tuyên Quang; thực
hiện giải pháp quảng bá du lịch
thông qua hệ thống Tem Bưu
chính và phong bì phổ thông trên
hệ thống điểm Bưu điện Việt
Nam đến hàng triệu người dân

trong nước và quốc tế. Ký kết hợp
tác phát triển du lịch trong vùng
và thành phố Hà Nội; hợp tác
phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc;
hợp tác phát triển du lịch với tỉnh
Vân Nam, Trung Quốc...

Những kết quả chủ yếu đã đạt
được trong nhiệm kỳ qua có ý
nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề
và là động lực mạnh mẽ để
những năm tới Ngành Văn hóa,
Thể thao và Du lịch nỗ lực, quyết
tâm thực hiện hoàn thành tốt các
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trọng
tâm là: Tiếp tục tập trung tham
mưu đề xuất thực hiện có hiệu
quả các mục tiêu, nhiệm vụ xây

dựng văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển
bền vững đất nước, để văn hóa
thực sự trở thành nền tảng tinh
thần xã hội, sức mạnh nội sinh,
động lực phát triển của tỉnh. Xây
dựng và phát triển phong trào thể
dục thể thao trong toàn tỉnh để
nâng cao sức khỏe nhân dân,
góp phần nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước. Đẩy mạnh phát
triển du lịch trở thành ngành kinh
tế quan trọng của tỉnh, góp phần
tích cực trong phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh. 

Ñeàn thôø Chuû tòch Hoà Chí Minh.                   AÛnh: DöôNg giaNg

Danh thaéng thaùc Baûn Ba, xaõ Trung Haø, huyeän Chieâm Hoùa.
AÛnh: chi yeáN
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Ngày 10/3/1945, cuộc
Khởi nghĩa Thanh La đã
diễn ra tại xã Thanh La

(nay là xã Minh Thanh, huyện
Sơn Dương). Đây là cuộc khởi
nghĩa giành chính quyền về tay
nhân dân đầu tiên trong phạm vi
cả nước diễn ra  trong thời kỳ tiền
khởi nghĩa Cách mạng Tháng
Tám 1945. Nhân kỷ niệm 75
năm Khởi nghĩa Thanh La
(10/3/1945 - 10/3/2020), Đặc san
Văn hóa - TTDL, xin giới thiệu
khái quát về diễn biến, vị thế, ý
nghĩa của cuộc Khởi nghĩa
Thanh la trong tiến trình Cách
mạng Tháng Tám 1945.

Đầu thế kỷ XX, xã Thanh La,
tổng Thanh La, thuộc châu Sơn
Dương. Năm 1969, xã Thanh La

sáp nhập với xã Minh Khai thành
xã Minh Thanh ngày nay. Thanh
La là xã phía Bắc của huyện Sơn
Dương, nằm bên hữu ngạn sông
Phó Đáy; giáp với các xã Trung
yên, Tân Trào, Tú Thịnh, Bình
yên, huyện Sơn Dương và các
xã Tiến Bộ, Công Đa, huyện yên
Sơn. Cuối năm 1942, khi các
đồng chí ở đơn vị Cứu quốc quân
II từ Võ Nhai - Thái Nguyên tăng
cường về hoạt động ở vùng Tân
Trào - núi Hồng, phong trào cách
mạng phát triển mạnh mẽ, lan
rộng khắp các xã vùng thượng
huyện Sơn Dương, trong đó có
xã Thanh La.

Trước sự lớn mạnh của phong
trào cách mạng ở vùng Tân Trào
- núi Hồng và vùng Việt Bắc, Xứ

ủy Bắc Kỳ chỉ thị cho một số
đồng chí hoạt động cách mạng bị
thực dân Pháp cầm tù ở nhà tù
Chợ Chu - Định Hóa (Thái
Nguyên) vượt ngục để tăng
cường cán bộ cho phong trào
cách mạng. Ngày 11/10/1944,
12 đồng chí: Song Hào, Tạ Xuân
Thu, Lê Hiến Mai, Trần Thế Môn,
Nguyễn Công Bình, Chu Quý
Lương, Lê Trung Đình, Trần
Tùng… đã vượt ngục an toàn.

Có lực lượng cán bộ tăng
cường, Phân khu ủy Phân khu
Nguyễn Huệ được kiện toàn,
đồng chí Song Hào được chỉ định
làm Bí thư. Đầu năm 1945,
phong trào cách mạng đã phát
triển mạnh đến hầu hết các thôn
bản, các xã trong vùng Tân Trào.

Vang mãi 
hào khí Thanh la ViệT THANH

Ñình Thanh La. AÛnh: Ngoïc chieáN

75 NăM KHởi NGHĩA THANH LA (10/3/1945 › 10/3/2020)
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Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính
Pháp ở Đông Dương. Đầu tháng
3/1945, nhận thấy nhiều dấu
hiệu biến động, hoang mang
trong các tổng lý, kỳ hào, quan
lại, lính dõng ở các xã, sau khi xin
chủ trương của Xứ ủy (Ngày
12/3/1945, Thường vụ Trung
ương Đảng ra Chỉ thị: Nhật -
Pháp bắn nhau và hành động
của chúng ta), ngày 10/3/1945,
Phân khu ủy Nguyễn Huệ tổ
chức cuộc họp khẩn tại căn lán ở
Vực Đảo, xã Thanh La để chuẩn
bị các công việc cho cuộc khởi
nghĩa: Lực lượng, kỳ đài, may cờ
đỏ sao vàng… Phân khu ủy thống
nhất chọn xã Thanh La để khởi
nghĩa và giao cho đồng chí Tạ
Xuân Thu, trưc tiếp chỉ huy lực
lượng vũ trang, nòng cốt là Đội
Cứu quốc quân III. Chọn Thanh
La vì ở đó cơ sở cách mạng
mạnh, thuận lợi sự chỉ đạo trực
tiếp của Phân khu ủy; Thanh La
và các xã trong vùng không có
đồn binh; xa trung tâm tỉnh lỵ (nơi
quân Nhật đang kiểm soát)…

Đêm 10/3/1945, đồng chí Tạ
Xuân Thu trực tiếp chỉ huy lực
lượng vũ trang, cùng đông đảo
quần chúng nhân dân kéo đến
tịch thu bằng sắc, ấn triện của
bọn trưởng lý, kỳ hào, tước vũ khí
của bọn lính dõng, bọn chúng
hầu như không có phản kháng
nào… Sáng 11/3/1945, trước sân
đình Thanh La, một cuộc mít tinh
lớn được tổ chức. Đồng chí Song
Hào tuyên bố xóa bỏ chính
quyền tay sai của địch, thành lập
Ủy ban cách mạng lâm thời xã
Thanh La - chính quyền cấp xã
đầu tiên trên phạm vi cả nước.
Khí thế cách mạng bừng bừng,
Phân khu ủy chủ trương tiếp tục
giành chính quyền ở các xã lân
cận: Khang Lực (sau đổi tên là xã
Minh Khai), Kim Trận… Ở những
nơi này, tổng lý, kỳ hào đều ra
trình diện và giao nộp triện đồng,
bằng sắc, vũ khí. Thừa thắng,
đồng chí Tạ Xuân Thu, Phương
Cương xin chỉ thị Khu ủy cho
đánh đồn Đăng Châu (thủ phủ
của quân Nhật tại huyện lỵ Sơn
Dương). Rạng sáng 13/3/1945,
quân ta nổ súng đánh đồn Đăng
Châu, chỉ sau ít phút chiến đấu,
đồn Đăng Châu được giải phóng.

Tuy giải phóng đồn Đăng Châu
không mấy khó khăn, nhưng
đúng như nhận định của Phân
khu ủy, địch sẽ chiếm lại đồn. Hai
ngày sau, tri phủ Hoàng Thế
Tâm cùng tri phủ yên Sơn Đèo
Văn Phú và quan hai Nguyễn
Văn Chung kéo quân chiếm lại
đồn Đăng Châu.

Sáng sớm ngày 15/3/1945,
quân ta tiến đánh đồn Đăng
Châu lần thứ hai. Sau hai giờ
chiến đấu mưu trí, dũng cảm,
quân ta đã làm chủ hoàn toàn
đồn Đăng Châu, tri phủ Đèo Văn
Phú và tên tay sai Nguyễn Văn
Chung bị tiêu diệt, bắt sống tri
phủ Hoàng Thế Tâm. Huyện lỵ
Sơn Dương được giải phóng.
Phân khu ủy chỉ đạo thành lập
châu Tự Do và Ủy ban cách
mạng lâm thời châu. Các xã giải
phóng đến đâu, Phân khu ủy
nhanh chóng thành lập chính
quyền cấp xã đến đó, để trấn áp
kẻ thù, bảo vệ thành quả cách
mạng, tổ chức cuộc sống mới
cho nhân dân.

Ngày 16/3/1945, Phân khu ủy
Nguyễn Huệ tổ chức một cuộc
mít tinh lớn tại sân đình Thanh
La, tuyên bố thành lập châu Tự
Do và bầu Ủy ban cách mạng
lâm thời châu, gồm các xã vừa
được giải phóng vùng thượng
huyện Sơn Dương. Đây là chính
quyền cách mạng cấp châu đầu
tiên của tỉnh Tuyên Quang và là
một trong những chính quyền
cách mạng cấp huyện đầu tiên
của cả nước, đánh dấu bước phát
triển mới của cuộc cách mạng
giải phóng dân tộc trên phạm vi
cả nước.

Về ý nghĩa, phạm vi ảnh
hưởng của Khởi nghĩa Thanh
La, nhiều nhà khoa học, nhà
nghiên cứu lịch sử đều khẳng
định, Khởi nghĩa Thanh La là
cuộc khởi nghĩa diễn ra và giành
thắng lợi nhanh gọn (ngay trong
đêm 10/3/1945). Cuộc khởi
nghĩa không chỉ dừng lại ở thời
điểm 10/3, trong phạm vi xã
Thanh La và vượt xa so với mục
tiêu đặt ra ban đầu của Phân
khu ủy Phân khu Nguyễn Huệ.
Thắng lợi của khởi nghĩa đã “bắt
mạch” đúng tình trạng rệu rã,
suy sụp của chính quyền tay sai

các thôn xã; thể hiện và sức
mạnh của quần chúng cách
mạng, mở ra khả năng giành
chính quyền ở nhiều xã và khả
năng giành chính quyền cấp
châu trong phạm vi phân khu và
các khu vực lân cận. Cuộc khởi
nghĩa đã mở đầu cho tiến trình
khởi nghĩa cục bộ từng phần ở
châu Sơn Dương, ở Phân khu
Nguyễn Huệ, ở tỉnh Tuyên
Quang và các tỉnh Cao Bằng,
Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà giang,
Thái Nguyên; tạo đà thắng lợi
cho việc thành lập chính quyền
cách mạng ở châu Sơn Dương
và các châu huyện khác trong
Phân khu Nguyễn Huệ, tiến tới
giành chính quyền cấp xã và
cấp châu/huyện trong toàn bộ
khu vực, tạo tiền đề hình thành
nên vùng giải phóng rộng lớn -
điều kiện quan trọng nhất để
Tân Trào (Tuyên Quang) trở
thành Thủ đô Khu giải phóng;
hội đủ  các yếu tố “thiên thời, 
địa lợi, nhân hòa” để lãnh tụ 
Hồ Chí Minh rời căn cứ Pác Bó
(Cao Bằng) về Tân Trào (Tuyên
Quang) ở, làm việc, chỉ đạo
cuộc Tổng khởi nghĩa Cách
mạng Tháng Tám năm 1945.

Khởi nghĩa Thanh La giành
thắng lợi nhanh gọn, có ý nghĩa
quan trọng và phạm vi ảnh
hưởng lớn trong tiến trình Cách
mạng Tháng Tám 1945, như
PgS, TS Lê Quốc Lý, Phó giám
đốc Học viện Chính trị - Hành
chính quốc gia Hồ Chí Minh viết
trong bài Tổng luận Hội thảo
Khởi nghĩa Thanh La trong tiến
trình Cách mạng Tháng Tám
1945, do Tỉnh ủy Tuyên Quang
và Học viện Chính trị - Hành
chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ
chức ngày 18/3/2013: “Nghệ
thuật lãnh đạo, chỉ đạo Khởi
nghĩa Thanh La có thể được tổng
kết thành 8 chữ sau: Nhạy bén,
kiên quyết, kịp thời, sáng tạo”.
Khởi nghĩa Thanh La khẳng định
trên thực tế sự đúng đắn của
đường lối cách mạng bạo lực,
chủ trương khởi nghĩa từng phần,
tiến tới Tổng khởi nghĩa giành
chính quyền trên phạm vi cả
nước khi thời cơ chín muồi của
Đảng ta.
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TƯ TƯỞNG BÁC HỒ 
VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

hoïc TaäP Vaø Laøm Theo Tö TöôûNg, ñaïo ñöùc, PhoNg caùch hoà chí miNh

NăM mươi năm qua, Bác Hồ -
vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc

Việt Nam dù đã đi xa, nhưng Người
đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta
một di sản tư tưởng, đạo đức,
phong cách vô cùng quý giá, là
ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho
cách mạng Việt Nam vượt qua
muôn vàn khó khăn, thử thách
trong quá trình đấu tranh giành độc
lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,
tiến hành công cuộc đổi mới đạt
được những thành tựu to lớn, có ý
nghĩa lịch sử, làm cho vị thế, uy tín
của Việt Nam trên trường quốc tế
ngày càng được nâng cao. 

Những di sản tư tưởng Bác Hồ
để lại cho chúng ta có giá trị lịch
sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Trong đó, tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về đại
đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa
chiến lược trong đấu tranh giành
độc lập dân tộc, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa hiện nay.

Suốt cuộc đời hoạt động cách
mạng của mình, Bác Hồ đã không
ngừng xây dựng và hoàn thiện một
hệ thống quan điểm về đại đoàn
kết toàn dân tộc, tích cực truyền bá
tư tưởng đoàn kết trong toàn Đảng,
các cấp chính quyền, trong các
tầng lớp nhân dân. Là vị lãnh tụ
thiên tài của cách mạng Việt Nam,
Bác Hồ nhận thức sâu sắc đoàn
kết không chỉ tạo nên sức mạnh
mà còn là vấn đề có ý nghĩa quyết
định tới việc sống còn, thành bại,
được mất trong cuộc đấu tranh
chống kẻ thù. Trong số hơn 400
bài nói và bài viết về đoàn kết,
Người đều khẳng định và nhấn
mạnh: “Đoàn kết là sức mạnh,
đoàn kết là thắng lợi”; “Đoàn kết là
sức mạnh, là then chốt của thành
công”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại
đoàn kết, thành công, thành công,
đại thành công”… Lý giải Việt Nam
nghèo nàn, lạc hậu lại có thể
đương đầu và đánh bại những thế

lực có ưu thế tuyệt đối về vật chất,
phương tiện chiến tranh, Bác Hồ
nói: “Toàn dân Việt Nam chỉ có một
lòng: Quyết không làm nô lệ, Chỉ
có một chí: Quyết không chịu mất
nước, Chỉ có một mục đích: Quyết
kháng chiến để tranh thủ thống
nhất và độc lập cho Tổ quốc. Sự
đồng tâm của đồng bào ta đúc
thành bức tường đồng xung quanh
Tổ quốc. Dù địch hung tàn, sảo
quyệt đến mức nào, đụng đầu
nhằm bức tường đó, chúng cũng
phải thất bại”. Theo Bác, đoàn kết
trong Đảng là tiền đề đại đoàn kết
toàn dân tộc. Đại đoàn kết toàn
dân tộc là cơ sở để đoàn kết quốc
tế. Đó là đường lối chiến lược kết
hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc với sức mạnh thời đại để
tạo thành sức mạnh tổng hợp to
lớn làm nên những chiến thắng vĩ
đại của cách mạng Việt Nam; vì
“Mục đích của Đảng Lao động Việt
Nam có thể gồm trong 8 chữ là:
ĐOàN KẾT TOàN DÂN, PHỤNg
SỰ TỔ QUỐC”. 

Trước lúc đi xa, trong Di chúc
thiêng liêng để lại cho toàn Đảng,
toàn quân, toàn dân ta, Bác Hồ
khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt

chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai
cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ
Tổ quốc, cho nên từ ngày thành
lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết,
tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta
hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi
này đến thắng lợi khác.

Đoàn kết là một truyền thống
cực kỳ quý báu của Đảng ta và của
nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung
ương đến các chi bộ cần phải giữ
gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng
như giữ gìn con ngươi của mắt
mình”. Người cũng mong muốn tột
bậc: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn
kết phấn đấu, xây dựng một nước
Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc
lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp
phần xứng đáng vào sự nghiệp
cách mạng thế giới”.

Theo tư tưởng của Bác Hồ, khối
đại đoàn kết các dân tộc bao gồm
tất cả các giai cấp, tầng lớp, lực
lượng, đảng phái, các dân tộc, các
tôn giáo, các cá nhân yêu nước,
người Việt Nam ở nước ngoài… Nói
cách khác, khối đại đoàn kết toàn
dân tộc bao gồm: “Bất kỳ ai mà
thật thà tán thành hòa bình, thống
nhất, độc lập, dân chủ”. Với chủ
trương đại đoàn kết toàn dân tộc

Baùc Hoà vôùi caùc daân toäc thieåu soá. AÛnh: KT

ViệT THANH
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trên cơ sở thống nhất lợi ích quốc
gia dân tộc với quyền lợi cơ bản
của các giai tầng; nòng cốt khối đại
đoàn kết toàn dân tộc là liên minh
công - nông - trí dưới sự lãnh đạo
của Đảng, theo Bác cần giải quyết
hài hòa  lợi ích giữa các giai cấp,
các tầng lớp, các dân tộc, các tôn
giáo, dân cư… “Toàn dân đoàn kết
nhất trí thì chúng ta nhất định xây
dựng được nước Việt Nam hòa
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ,
tự do, giàu mạnh”.

Mặt trận dân tộc thống nhất -
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình
thức tổ chức lực lượng đại đoàn kết
toàn dân. Mặt trận dân tộc thống
nhất chỉ có thể bền vững khi được
xây dựng trên nền tảng khối liên
minh công - nông - trí thức, dưới sự
lãnh đạo của Đảng. Theo Bác Hồ,
để tập hợp lực lượng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, không được phép
bỏ sót bất cứ thành phần giai cấp,
xã hội nào, miễn là họ có lòng yêu
nước, sẵn sàng cống hiến, phục vụ
quốc gia dân tộc. “Công, nông, trí
chúng ta đoàn kết chặt chẽ, thì
chúng ta sẽ khắc phục được mọi
khó khăn trở ngại… Chúng ta nhất
định thành công trong sự nghiệp
xây dựng một nước Việt Nam hòa
bình, thống nhất, độc lâp, dân chủ
và giàu mạnh”.

Bác Hồ đã chỉ rõ: “Đại đoàn kết
tức là trước hết phải đoàn kết đại đa
số nhân dân, mà đại đa số nhân
dân ta là công nhân, nông dân và
các tầng lớp nhân dân lao động
khác. Đó là nền gốc của đại đoàn
kết. Nó cũng như cái nền của nhà,
gốc của cây. Nhưng đã có nền
vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết
các tầng lớp nhân dân khác”. Vì
vậy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc
xây dựng dựa trên nguyên tắc lập
trường giai cấp công nhân để giải
quyết hài hòa các mối quan hệ giai
cấp - dân tộc. Bốn nguyên tắc đại
đoàn kết toàn dân tộc, đó là tin vào
dân, dựa vào dân vì lợi ích của dân
để đoàn kết toàn dân. Bác Hồ đã
chỉ ra rằng: “Trong thế giới không gì
mạnh bằng lực lượng đoàn kết của
nhân dân”. Thứ hai, đoàn kết lâu
dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ
chức, có lãnh đạo. Nhân dân cần
được vận động, giác ngộ, tự
nguyện đứng trong Mặt trận dân
tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của
Đảng để “Đoàn kết của ta không
những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu

dài. Đoàn kết là một chính sách
dân tộc, không phải là một thủ
đoạn chính trị. Ta đoàn kết để đấu
tranh cho thống nhất và độc lập
của Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết
để xây dựng nước nhà”. Bác Hồ
nhiều lần đã nói: “Ai có tài, có đức,
có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc
và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết
với họ”. Thứ ba, đoàn kết trên cơ sở
hiệp thương dân chủ, chân thành,
thẳng thắn, thân ái; đoàn kết gắn
với đấu tranh, tự phê bình và phê
bình. Thứ tư, đoàn kết trên cơ sở kế
thừa truyền thống yêu nước - nhân
nghĩa - đoàn kết của dân tộc.

Để phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc, trước hết, cần
tuyên truyền vận động nhân dân.
Nội dung tuyên truyền phải đáp
ứng đúng nguyện vọng, quyền lợi
của nhân dân và yêu cầu thực tiễn
cách mạng. Tuyên truyền, vận
động phải phù hợp với từng đối
tượng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm
theo. Trong kháng chiến chống
Pháp, Bác Hồ yêu cầu: “Cương
lĩnh tuyên truyền phải hết sức đơn
giản, ai ai cũng hiểu được, nhớ
được. Đoàn kết, đánh địch, cứu
nước, chỉ sáu chữ ấy thôi là đủ rồi”.
Thứ hai, phải chăm lo xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh.

Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của
Đảng, của dân tộc ta trong dựng
nước và giữ nước, theo Chủ tịch Hồ
Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên
phải coi đoàn kết là một đức tính cơ
bản của người cách mạng. Ai
không có khả năng tập hợp, đoàn
kết quần chúng và các đồng chí
của mình thì không thể làm cách
mạng, không thể làm cán bộ. Cố
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã
từng nói, học tư tưởng, đạo đức
đoàn kết Hồ Chí Minh là: “gột rửa
tất cả cái gì có thể chia rẽ chúng ta,
trau dồi tất cả cái gì thắt chặt
chúng ta”. Trước hết, cần trau dồi
những phẩm chất đạo đức cần
thiết cho đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bác Hồ suốt đời kiên tâm thực
hiện đại đoàn kết. Bản thân Người
cũng chính là hình ảnh mẫu mực
về đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo
Bác, để thực hiện đại đoàn kết
toàn dân tộc thì toàn Đảng cũng
như mỗi cán bộ, đảng viên cần có
phong cách lãnh đạo: “Kiên quyết
nhất, hăng hái nhất, trong sạch
nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ

quốc và nhân dân”. Người khẳng
định, Đảng ta với phong cách vì
dân, vì nước, nên: “không sợ kẻ
địch nào dù cho chúng hung tợn
đến mấy, không sợ nhiệm vụ nào
dù nặng nề, nguy hiểm đến mấy,
nhưng Đảng Lao động Việt Nam
sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm
tôi tớ trung thành của nhân dân” để
đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng
một nước Việt Nam hòa bình, độc
lập, thống nhất, dân chủ và giàu
mạnh. Bác Hồ đã chỉ ra biện pháp
cơ bản để toàn Đảng đoàn kết nhất
trí là: “Trong Đảng thực hành dân
chủ rộng rãi, thường xuyên và
nghiêm chỉnh tự phê bình và phê
bình là cách tốt nhất để củng cố và
phát triển sự đoàn kết và thống
nhất của Đảng. Phải có tình đồng
chí thương yêu lẫn nhau”.

Đảng ta với trọng trách nặng nề
nhưng vô cùng vẻ vang được lịch
sử giao phó lãnh đạo toàn thể dân
tộc trong cuộc đấu tranh giành độc
lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,
tiến hành công cuộc đổi mới và hội
nhập quốc tế do Đảng khởi xướng,
hơn lúc nào hết đối với mỗi cán bộ,
đảng viên, cần học và làm theo
phong cách làm việc quần chúng
của Bác Hồ để tập hợp, đoàn kết
toàn dân. Chú ý tìm hiểu tâm tư,
nguyện vọng của quần chúng,
chăm lo đời sống của Nhân dân.
Tin vào dân, tôn trọng dân, chú ý
lắng nghe và giải quyết thấu đáo
những kiến nghị chính đáng của
Nhân dân, sẵn sàng tiếp thu ý kiến
dân phê bình và kịp thời sửa chữa
những khuyết điểm, thiếu sót. giáo
dục, lãnh đạo Nhân dân, đồng thời
không ngừng học hỏi kinh nghiệm
của Nhân dân. Biết biến quyết tâm
của Đảng, Nhà nước thành quyết
tâm của Nhân dân. Như Bác Hồ
thường căn dặn: “Phải làm đúng
những điều đó mới xứng đáng là
người đày tớ trung thành của Nhân
dân, người cán bộ tốt của Đảng và
Chính phủ”.

Một nửa thế kỷ đã qua từ ngày
Bác Hồ đi xa, tư tưởng, đạo đức,
phong cách Bác Hồ về đại đoàn
kết toàn dân tộc vẫn luôn đồng
hành cùng Đảng ta, dân tộc ta và
cách mạng Việt Nam, soi sáng,
dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân đạt
nhiều thành tựu to lớn.                                                                                          

(Theo tài liệu của 
Ban Tuyên giáo Trung ương)
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Di saûn vaên hoùa

Ngày 26 tháng 3 năm 1931,
tại Hội nghị Ban Chấp hành

Trung ương Đảng Cộng sản
Đông Dương lần thứ 2, Trung
ương Đảng đã thống nhất các tổ
chức thanh niên thành Đoàn
Thanh niên Cộng sản Đông
Dương, nhằm thu hút thanh niên
phấn đấu cho lý tưởng cộng sản
chủ nghĩa, từ đó Đoàn Thanh
niên Cộng sản Đông Dương được
thành lập. Dưới sự lãnh đạo, giáo
dục, rèn luyện của Đảng, tổ chức
Đoàn Thanh niên từng bước
trưởng thành qua các thời kỳ lịch
sử và góp phần quan trọng vào
thành công của cuộc cách mạng
dân tộc, dân chủ. giai đoạn
1936-1939, Đoàn Thanh niên
Cộng sản Đông Dương thường
xuyên tổ chức đấu tranh đòi các
quyền dân sinh, dân chủ cho
nhân dân, vì vậy được gọi là Đoàn
Thanh niên dân chủ. Tháng 5
năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 của

Trung ương Đảng họp tại Pác Bó
(Cao Bằng) quyết định thành lập
Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng
Minh (gọi tắt là Việt Minh). Các tổ
chức quần chúng yêu nước
chống đế quốc trong Mặt trận
đều lấy tên là Hội Cứu quốc. Như
vậy, Đoàn Thanh niên dân chủ
được gọi là Đoàn Thanh niên cứu
quốc Việt Nam. Đây là một tổ
chức của những thanh niên yêu
nước, có nhiệm vụ tham gia vào
cuộc đấu tranh của dân tộc.

Cuối năm 1946, cuộc kháng
chiến toàn quốc bùng nổ, hưởng
ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, Trung ương Đoàn
Thanh niên cứu quốc Việt Nam
rời thủ đô Hà Nội lên chiến khu
Việt Bắc, cùng cả nước tiến hành
cuộc trường kỳ kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược.
Địa điểm đầu tiên Đoàn Thanh
niên cứu quốc Việt Nam di
chuyển đến ở, làm việc là xóm

Cây Hồng, xã Vân Lãng, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đầu
năm 1950, di chuyển đến xã Cao
Vân, huyện Đại Từ. Tại đây, từ
ngày 07 đến ngày 13 tháng 02
năm 1950, Trung ương Đoàn tổ
chức Đại hội lần thứ nhất Đoàn
Thanh niên cứu quốc Việt Nam.
Sau Đại hội, do điều kiện kháng
chiến, để đảm bảo an toàn, bí
mật, Trung ương Đoàn Thanh
niên Cứu quốc Việt Nam di
chuyển về đồn điền Canh nông
(hiện nay là phường Nông Tiến,
thành phố Tuyên Quang) để ở,
làm việc trong một thời gian
ngắn. Đầu năm 1951, chuyển
lên làng Bình, xã Xuân Quang,
huyện Chiêm Hóa; năm 1952
chuyển về thôn Mới, xã Minh
Thanh, huyện Sơn Dương.
Tháng 8 năm 1954, Trung ương
Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt
Nam rời Tuyên Quang về tiếp
quản thủ đô Hà Nội.

Caùc ñaïi bieåu caét baêng khaùnh thaønh bia di tích lòch söû cuûa cô quan Trung öông Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh
taïi thoân Laøng Bình, xaõ Xuaân Quang, huyeän Chieâm Hoùa.                                         AÛnh: KT
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Trong kháng chiến chống thực
dân Pháp, Trung ương Đoàn
Thanh niên Cứu quốc Việt Nam
có khoảng 40 cán bộ, nhân viên
do đồng chí Nguyễn Lam làm Bí
thư thứ nhất. Cơ cấu tổ chức
gồm: Ban Thường trực; Ban
Thiếu nhi; Ban Học sinh, sinh
viên; Ban Tuyên huấn; Ban
Thanh niên công nhân; Ban
Thanh niên nông thôn; Ban
Thanh niên xung phong; Bộ
phận Văn phòng. 

Thời kỳ ở, làm việc tại Tuyên
Quang, thực hiện chủ trương
của Đảng về việc tăng cường
công tác xây dựng các lực lượng
vũ trang, Trung ương Đoàn
Thanh niên Cứu quốc Việt Nam
đã động viên, cổ vũ thế hệ trẻ
tích cực tham gia sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc. Ở
nhiều địa phương, tổ chức Đoàn
Thanh niên đã tuyên truyền và
vận động được hàng chục vạn
thanh niên tình nguyện gia nhập
quân đội, hàng nghìn thanh
niên, học sinh, sinh viên và gia
đình trong vùng tạm chiếm vượt
ra vùng tự do cầm súng tham
gia chiến đấu trong lực lượng
quân đội Cách mạng; trong
vùng tranh chấp và vùng tự do
hầu hết đoàn viên, thanh niên
tham gia lực lượng dân quân, du
kích, công an xung phong, đồng
thời Trung ương Đoàn đã ra

nhiều chỉ thị cho các cấp bộ
Đoàn ở các tỉnh, liên khu đẩy
mạnh công tác vận động thanh
niên ở các vùng địch tạm chiếm,
tổ chức thực hiện tốt phong trào
đấu tranh chống địch bắt lính;
xây dựng Đoàn Thanh niên cứu
quốc thành tổ chức trung kiên
của Đảng; tập trung động viên
đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh
các phong trào tòng quân giết
giặc lập công, phong trào đi dân
công, thanh niên xung phong,
phục vụ tiền tuyến, phong trào
xóa nạn mù chữ và xây dựng đời
sống mới ở các vùng tự do, đẩy
mạnh công tác chăm sóc giáo
dục thiếu niên nhi đồng... 

Để khắc phục những khó
khăn về kinh tế, tài chính và đáp
ứng những yêu cầu mới của
cuộc kháng chiến, Trung ương
đoàn đã phát động các phong
trào thi đua sản xuất thực hành
tiết kiệm tại các vùng nông thôn,
các cơ quan, xí nghiệp, trường
học... Bên cạnh những hoạt
động nhằm thu hút, tổ chức phát
động thanh niên hăng hái tham
gia sản xuất, chiến đấu để xây
dựng và giải phóng quê hương,
Trung ương Đoàn đã tranh thủ
sự đồng tình ủng hộ của thanh
niên yêu chuộng hòa bình trên
thế giới đối với cuộc kháng chiến
của nhân dân ta. Tại Đại hội Liên
hoan thanh niên và sinh viên thế

giới lần thứ ba, được tổ chức ở
thủ đô Béclin, đoàn Thanh niên
Việt Nam đã gặp gỡ, trao đổi,
cảm ơn bạn bè đã ủng hộ cuộc
chiến đấu của thanh niên và
nhân dân Việt Nam, đồng thời
tranh thủ diễn đàn quốc tế để
giới thiệu với bạn bè hiểu thêm
về cuộc chiến tranh chính nghĩa
của dân tộc Việt Nam. 

Ngoài việc tuyên truyền cho
các đoàn viên, thanh niên trong
cả nước tham gia kháng chiến,
lao động sản xuất, thực hành tiết
kiệm... Trung ương Đoàn Thanh
niên Cứu quốc Việt Nam còn tổ
chức phát hành một số tờ báo:
Xung phong, Sức trẻ, Tiền
phong, Thiếu nhi. Nội dung là
nêu gương những tấm gương
chiến đấu ngoan cường, hy sinh
oanh liệt của những cá nhân điển
hình tiên tiến trong lao động, sản
xuất, thanh niên xung phong
phục vụ tiền tuyến… Xuất bản
nhiều cuốn sách giới thiệu về
những tấm gương chiến đấu, lao
động của thanh niên Liên Xô;
kinh nghiệm công tác vận động
của Đoàn Thanh niên Cộng sản
Lênin cùng nhiều tác phẩm văn
học Xô Viết. Những cuốn sách,
trang báo do Trung ương Đoàn
phát hành đã góp phần đắc lực
giúp đông đảo bạn trẻ hiểu và
đến với lý tưởng Cách mạng,
nâng cao lòng tự tôn, tự hào dân
tộc, sẵn sàng tham gia chiến
đấu, hy sinh vì độc lập tự do của
Tổ quốc.

Trong thời gian ở, làm việc tại
Tuyên Quang, dưới sự chỉ đạo
của Trung ương Đảng và Bác Hồ
kính yêu, Trung ương Đoàn
Thanh niên Cứu quốc Việt Nam
đã đoàn kết, tập hợp đội ngũ
đoàn viên thanh niên, phát huy
cao độ chủ nghĩa anh hùng
Cách mạng trong chiến đấu,
phục vụ chiến đấu và lao động
sản xuất, góp phần xứng đáng
làm nên một Điện Biên chấn
động địa cầu, giải phóng hoàn
toàn miền Bắc, cùng cả nước bắt
tay xây dựng hậu phương lớn xã
hội chủ nghĩa ở miền Bắc, sẵn
sàng chi viện cho cách mạng
giải phóng miền Nam thống nhất
đất nước.

Ñoaøn vieân thanh nieân tham gia naïo veùt heä thoáng keânh möông taïi
thoân Phuù An 2 xaõ Thaùi Long, thaønh phoá Tuyeân Quang. 

AÛnh: ThaNh XuaâN
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CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

TrầN THắNG

Từ năm 2016 đến năm 2020,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du

lịch tích cực tham mưu Tỉnh ủy,
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành các cơ chế,
chính sách thúc đẩy phát triển sự
nghiệp văn hóa, thể thao và du
lịch, như: Quy hoạch phát triển sự
nghiệp văn hóa tỉnh Tuyên Quang
đến năm 2020; Quy hoạch phát
triển tổng thể du lịch tỉnh Tuyên
Quang đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030; Quy hoạch
phát triển sự nghiệp thể thao đến
đến năm 2020; 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"... Ban hành
các văn bản chỉ đạo các đơn vị
thuộc Sở, Trung tâm Văn hóa,
Truyền thông và Thể thao các
huyện, thành phố tăng cường
tuyên truyền chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, các văn bản chỉ đạo
của Trung ương, của tỉnh và của
ngành tới vùng sâu, vùng xa,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
thông qua các hoạt động giao lưu
văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể
thao, chiếu phim lưu động, góp
phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy
các giá trị văn hóa truyền thống
tốt đẹp của các dân tộc thiểu số,
đồng thời nâng cao mức hưởng
thụ văn hóa tinh thần, tạo sự đồng
thuận, đoàn kết trong nhân dân.
Thực hiện tốt công tác giữ gìn và
phát huy di sản văn hóa vật thể,
phi vật thể của các dân tộc thiểu
số trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên quan tâm xây
dựng và nâng cao chất lượng, hiệu
quả hoạt động của các thiết chế
văn hóa phục vụ đồng bào các
dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh có
126/138 nhà văn hóa xã, phường,
thị trấn, trong đó có 39 nhà văn
hóa xã, phường, thị trấn đạt theo
quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch; 1.790/2.096 nhà
văn hóa thôn, bản, tổ dân phố,
trong đó có 998 nhà văn hóa thôn,
bản, tổ dân phố đạt theo quy
chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch.

Hỗ trợ việc giữ gìn tiếng nói,
chữ viết của các dân tộc thiểu số
thông qua việc thực hiện một số
đề tài khoa học nghiên cứu bảo
tồn, phát huy những di sản văn
hóa của các dân tộc thiểu số, như:
Nghiên cứu văn hóa truyền thống
dân tộc Pà Thẻn; Nghiên cứu văn
hóa truyền thống dân tộc Sán Dìu;
Nghiên cứu Bảo tồn phát huy giá
trị di sản Then trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang... và phát hành một
số ấn phẩm văn hóa mang đậm
bản sắc của các dân tộc thiểu số
để giới thiệu đến đông đảo công
chúng, như: "Tiếng tơ lòng" (dân
tộc Cao Lan), "Cầu thời gian" (dân
tộc Tày), "Soọng cô khúc hát giao
duyên” (dân tộc Sán Dìu),"Lễ cấp
sắc dân tộc Dao", "Dân ca các
dân tộc Tày, Sán Dìu, Cao Lan”,
"Nghi lễ dân tộc Dao Quần Chẹt ở
Tuyên Quang", "Văn hóa truyền
thống dân tộc Pà Thẻn", "Người
Mông ở Tuyên Quang", "Lễ hội ở
Tuyên Quang"...

Tiến hành kiểm kê toàn diện 40
di sản văn hóa phi vật thể tiêu
biểu của đồng bào dân tộc thiểu
số trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó
lựa chọn 06 di sản văn hóa phi vật
thể lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch đưa vào Danh
mục di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia. Đặc biệt là phối hợp với
các tỉnh có di sản Then lập hồ sơ
Thực hành Then của người Tày,
Nùng, Thái ở Việt Nam đề nghị tổ
chức giáo dục, khoa học và văn
hóa Liên hợp quốc (UNESCO)
ghi danh vào danh sách Di sản
văn hóa phi vật thể đại diện cho
nhân loại.  

Chú trọng duy trì tổ chức các lễ
hội truyền thống của các dân tộc
thiểu số, như: Lễ hội Lồng Tông,
thị trấn Na Hang, xã Đà Vị, xã
yên Hoa, xã Sơn Phú, xã Năng
Khả (huyện Na Hang), xã Lăng
Can, xã Thượng Lâm (huyện Lâm
Bình), xã Kim Bình, xã Phú Bình
(huyện Chiêm Hóa); lễ hội Cầu
May đình Hồng Thái, lễ hội Cầu
Mùa đình Tân Trào, xã Tân Trào;
lễ hội đình Như Xuyên, xã Đồng
Quý (huyện Sơn Dương); lễ hội
đình giếng Tanh, xã Kim Phú
(huyện yên Sơn), lễ hội Đình

Haùt Sình Ca daân toäc Cao Lan. AÛnh: Quyù DöôNg
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Song Lĩnh, xã Lưỡng Vượng
(thành phố Tuyên Quang); Lễ hội
Nhảy lửa, dân tộc Pà Thẻn, xã
Hồng Quang (huyện Lâm Bình)...
Toàn tỉnh hiện có 43 lễ hội, trong
đó có 04 lễ hội tôn giáo; 02 lễ hội
cách mạng; 03 lễ hội văn hóa du
lịch; 34 lễ hội dân gian. Năm
2020, triển khai tổng kiểm kê lễ
hội trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động biểu diễn nghệ
thuật chuyên nghiệp phục vụ
đồng bào dân tộc thiểu số thường
xuyên được đổi mới và nâng cao
chất lượng. Bình quân mỗi năm,
Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh
thực hiện ít nhất từ 130 buổi biểu
diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị,
các hoạt động văn hoá; phục vụ
nhân dân các dân tộc trong tỉnh,
chú trọng biểu diễn phục vụ đồng
bào vùng sâu, vùng xa, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số. Các
nhạc sĩ, nghệ sĩ, biên đạo 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, nhiều tiết mục được
giải cao tại các cuộc thi, hội diễn
chuyên nghiệp toàn quốc, như:
Cù Tê (dân tộc La Chí); Then Cọi
gọi trăng, Mo Nậm Quảng (dân
tộc Tày); Nhịp điệu tang sành
(dân tộc Cao Lan); Đỉnh Phượng
Hoàng (dân tộc Pà Thẻn); Tiếng
Chuông (dân tôc Dao Quần
Trắng)... góp phần giữ gìn, phát
huy bản sắc văn hóa của các dân
tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, ngành thường
xuyên quan tâm, hỗ trợ xây dựng
tổ chức phong trào văn hóa văn
nghệ quần chúng, góp phần thúc
đẩy môi trường sáng tạo và
truyền bá nghệ thuật, đáp ứng
nhu cầu hưởng thụ ngày càng
cao của nhân dân các dân tộc
trong tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có
138/138 xã, phường, thị trấn có
đội văn nghệ quần chúng; trên
2.600 đội văn nghệ quần chúng
thôn, bản, tổ dân phố; các cơ
quan, đơn vị, trường học; lực

lượng vũ trang...; trên 200 câu lạc
bộ đàn hát dân ca và bảo tồn văn
hóa dân tộc; trên 70 câu lạc bộ
hát Then - đàn Tính; 06 câu lạc
bộ hát Páo dung 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.

Việc tăng cường giao lưu văn
hóa mang tính chất vùng miền
được chú trọng,  ngành đã tham
mưu tổ chức thành công Ngày hội
văn hóa các dân tộc vùng Đông
Bắc lần thứ VIII, Liên hoan nghệ
thuật Hát Then - Đàn tính các dân
tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam lần
thứ V, Ngày hội văn hóa dân tộc
Dao toàn quốc, Liên hoan trình
diễn di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia; Ngày văn hóa Tuyên
Quang tại Hà Nội,… thông qua đó
tạo điều kiện để đồng bào các dân
tộc thiểu số được giao lưu, học hỏi,
tăng cường hiểu biết lẫn nhau,

Leã hoäi Loàng toâng daân toäc Taøy huyeän Laâm Bình.                                     AÛnh: DöôNg giaNg
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thắt chặt tình đoàn kết các dân
tộc, đồng thời làm cho nhiều giá trị
văn hoá truyền thống tốt đẹp của
các dân tộc tiếp tục được khơi dậy,
bảo tồn và phát huy trong đời
sống cộng đồng. 

Phối hợp với các cấp ủy Đảng,
chính quyền địa phương tuyên
truyền, thực hiện tốt các nghị
quyết về phát triển du lịch của
Trung ương, của tỉnh; vận động
nhân dân giữ gìn không gian văn
hóa đặc sắc của dân tộc, giữ
nguyên hiện trạng, cảnh quan,
kiến trúc truyền thống. Định
hướng và hỗ trợ phát triển du lịch
cộng đồng tại một số huyện để
thu hút khách du lịch, như: Mô
hình du lịch cộng đồng trên địa
bàn huyện Lâm Bình; Làng văn
hoá - du lịch giếng Tanh, xã Kim
Phú, huyện yên Sơn; Làng Khau
Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na
Hang; Làng Văn hoá Tân An, xã
Tân An, huyện Chiêm Hoá; thôn
Biến, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm
Hóa; thôn Cao Đường, xã yên
Thuận, huyện Hàm yên...Tăng
cường xúc tiến, quảng bá du lịch
thông qua việc giới thiệu các lễ hội
truyền thống, danh lam thắng
cảnh, văn hóa đặc sắc của đồng

bào các dân tộc thiểu số trong
tỉnh; thường xuyên cung cấp
thông tin cho các doanh nghiệp lữ
hành và du khách nắm bắt thông
tin về các điểm tham quan, du lịch
trong tỉnh. 

Quan tâm chế độ, chính sách,
kịp thời biểu dương, khen thưởng,
khuyến khích các hạt nhân văn
nghệ có nhiều công lao, đóng góp
tích cực trong việc truyền dạy văn
hóa dân tộc, tổ chức phong trào
văn nghệ quần chúng ở cơ sở.
Đồng thời, tham mưu đề xuất xét
tặng các danh hiệu cao quý như:
“Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ nhân
nhân dân” (toàn tỉnh hiện có 08
nghệ nhân được phong tặng danh
hiệu "Nghệ nhân ưu tú"; 02 nghệ
nhân được phong tặng danh hiệu
"Nghệ nhân nhân dân") nhằm ghi
nhận những đóng góp tích cực
của các nghệ nhân dân gian trong
việc giữ gìn và phát huy bản sắc
văn hóa các dân tộc. Hằng năm,
tổ chức các lớp tập huấn nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
cho cán bộ phụ trách văn hóa xã,
nhà văn hóa xã, nhà văn hóa
thôn, bản của 7 huyện, thành phố,
đối tượng tham gia chủ yếu là
người dân tộc thiểu số.

Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hoá" tăng cường công tác
tuyên truyền, vận động nhân dân
thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang, bảo tồn
và phát huy giá trị di sản văn hóa,
bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng
gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ
dân phố văn hóa, góp phần tích
cực vào việc xây dựng môi trường
văn hoá lành mạnh, ổn định an
ninh, chính trị, trật tự an toàn xã
hội ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt
được vẫn còn một số khó khăn
trong thực hiện công tác bảo tồn,
phát triển văn hóa các dân tộc
thiểu số, như: Một số di sản văn
hóa của đồng bào dân tộc thiểu
số đang có nguy cơ bị mai một
chưa được lập hồ sơ, do hiện nay
đồng bào không còn thực hành di
sản, số người nắm giữ di sản văn
hóa truyền thống còn ít, tài liệu lưu
giữ về các di sản chủ yếu bằng
truyền miệng, không có văn bản,
nguồn tư liệu khan hiếm, một số di
sản đồng bào không còn thực
hành nên công tác sưu tầm gặp
nhiều khó khăn... Để làm tốt hơn
nữa công tác bảo tồn, phát triển

Leã caáp saéc daân toäc Dao Ñoû. AÛnh: Ngoïc chieáN
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BAN HÀNH NGÂN HÀNG TÊN ĐƯỜNG, PHỐ 
VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Ngày 19/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định
số 77/QĐ-UBND ban hành Ngân hàng tên đường, phố và

công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi
là Ngân hàng tên đường phố). Dữ liệu của Ngân hàng tên đường,
phố gồm các nội dung:

I. Danh từ có ý nghĩa tiêu biểu và một số địa danh tiêu biểu của
đất nước: 13 tên

II. Các sự kiện lịch sử, cách mạng tiêu biểu trong lịch sử Việt
Nam: 24 tên

III. Sự kiện, địa danh trong thời kỳ Tiền khởi nghĩa và kháng
chiến chống thực dân Pháp: 18 tên

IV. Các danh nhân, tướng lĩnh tiêu biểu: 148 tên

V. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động
của tỉnh Tuyên Quang: 03 tên

VI. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang qua các
thời kỳ: 21 tên

VII. Danh sách các tuyến đường, phố đã được đặt tên: 70 tên

Như vậy, Ngân hàng tên đường, phố có 297 tên, trong đó gồm
227 tên mới và 70 tên đã được đặt. Việc ban hành Ngân hàng tên
đường, phố nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị,
quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân
trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội; đồng thời
góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, nâng
cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tình hữu
nghị đoàn kết quốc tế. T.T

văn hóa các dân tộc thiểu số trong
thời gian tới cần tập trung thực hiện
các giải pháp sau:

Thứ nhất, tổ chức tốt các hoạt
động tuyên truyền giáo dục các
chủ trương, chính sách dân tộc của
Đảng và Nhà nước cho mọi cán bộ,
đảng viên, nhân dân. Phổ biến sâu
rộng các chủ trương, chính sách
phát triển kinh tế - xã hội vùng dân
tộc và miền núi cho đồng bào các
dân tộc thiểu số; quảng bá sâu
rộng các giá trị văn hóa và việc bảo
tồn và phát triển văn hóa các dân
tộc thông qua các phương tiện
thông tin đại chúng, biểu diễn, triển
lãm nghệ thuật.

Thứ hai, xây dựng và triển khai
thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào
tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ,
năng lực đối với đội ngũ cán bộ công
chức nói chung, cán bộ làm công
tác bảo tồn và phát huy văn hoá dân
tộc từ tỉnh đến cơ sở nói riêng.

Thứ ba, lựa chọn thứ tự ưu tiên hỗ
trợ nghiên cứu, bảo tồn và phát triển
các loại hình di sản văn hoá các dân
tộc một cách hợp lý, hiệu quả. Ưu
tiên hỗ trợ phát triển các hoạt động
văn hóa tại địa bàn vùng cao, vùng
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó
khăn. Triển khai nghiên cứu, ứng
dụng các đề tài khoa học liên quan
đến sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và
phát huy các giá trị di sản văn hóa
các dân tộc, gắn với mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
nhằm khai thác có hiệu quả tiềm
năng văn hóa, tài nguyên du lịch lịch
sử, sinh thái, nhân văn phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ tư, xây dựng cơ chế chính
sách khuyến khích các nghệ nhân
có công gìn giữ và trao truyền văn
hóa dân tộc; khuyến khích lớp trẻ
tiếp thu văn hóa dân tộc; phát huy
vai trò của già làng, trưởng dòng họ
trong bảo tồn và phát triển văn hóa
các dân tộc thiểu số.

Thứ năm, đẩy mạnh phong trào
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh,
đặc biệt là ở vùng đồng bào các
dân tộc thiểu số, trong đó tập trung
vào nội dung bảo tồn, phát huy văn
hóa truyền thống của các dân tộc.
Xây dựng các thôn, bản, gia đình
trở thành môi trường trao truyền,
bảo tồn và phát huy các giá trị văn
hóa dân tộc một cách hữu hiệu,
sống động.

T.T

t

Thaønh phoá Tuyeân Quang. AÛnh: QuaNg miNh
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Giữ gìn 
truyền thống

Bài, ảnh: MiNH HoA

Cùng với tiếng nói, trang
phục là yếu tố đầu tiên để phân
biệt các tộc người với nhau, đó
còn là nét đẹp văn hóa, chứa
đựng tinh hoa, sáng tạo nghệ
thuật của từng dân tộc. Chính
vì vậy, trong những năm qua
huyện Lâm Bình đã thực hiện
các giải pháp để đưa trang
phục truyền thống phổ biến
hơn trong cuộc sống của đồng
bào các dân tộc. Từ đó, nâng
cao ý thức bảo tồn và phát huy
trang phục truyền thống của
các dân tộc trên địa bàn.

BắT ĐầU Từ THế Hệ Trẻ…

XáC định giữ gìn bản sắc
văn hóa truyền thống,
trong đó có giữ gìn trang

phục truyền thống phải bắt đầu
từ thế hệ trẻ, trong những năm
qua, phòng giáo dục và Đào tạo
huyện Lâm Bình đã chỉ đạo các
trường học trên địa bàn khuyến
khích học sinh mặc trang phục
của dân tộc mình. Trong đó,
nhiều trường học đã quy định
việc mặc trang phục truyền
thống vào một số ngày trong
tuần. Đồng thời, tổ chức nhiều
hoạt động văn hóa, văn nghệ,
tìm hiểu về văn hóa các dân tộc,
trong đó có trang phục của từng
dân tộc. Qua đó, góp phần giáo
dục học sinh niềm tự hào và ý
thức giữ gìn bản sắc văn hóa của
dân tộc mình.

Khi bắt đầu vào học cấp 2 tại
trường THCS Bình An, em Triệu
Thị Phương, lớp 7C đã được mẹ
tự tay thêu, may cho bộ quần áo
truyền thống của dân tộc Dao đỏ.

Em Triệu Thị Phương chia sẻ,
chính bộ quần áo truyền thống
đã giúp những bạn học, thầy, cô
giáo và cả những vị khách đến
thăm trường đều nhận ra em là
người dân tộc Dao đỏ. Điều này
khiến em rất tự hào và trân trọng,
giữ gìn cẩn thận bộ trang phục
của mình hơn.

Coi trọng việc giáo dục ý thức
giữ gìn văn hóa truyền thống cho
học sinh, từ năm 2014 đến nay,
trường Phổ thông Dân tộc nội trú
THCS huyện Lâm Bình đã quy
định học sinh phải có ít nhất một
bộ trang phục truyền thống của
dân tộc mình. Đồng thời phải
mặc trang phục dân tộc vào ngày
thứ hai đầu tuần. Ngoài ra,
trường còn đầu tư mua thêm một
số bộ trang phục truyền thống
các dân tộc như: Mông, Dao, Pà
Thẻn, Tày… để trưng bày, tạo

thuận lợi cho học sinh tìm hiểu,
nâng cao ý thức giữ gìn trang
phục dân tộc.

Thầy giáo Lê Đức Tùng, Hiệu
trưởng trường Phổ thông Dân tộc
nội trú THCS huyện Lâm Bình
cho biết, giáo dục ý thức giữ gìn
bản sắc văn hóa truyền thống
nói chung, trang phục dân tộc
nói riêng cho học sinh là việc
làm có ý nghĩa quan trọng, bởi
đây là lớp người kế cận trong
tương lai. Chính vì vậy, vài năm
trở lại đây cứ đến ngày Văn hóa
các dân tộc Việt Nam (19-4) nhà
trường lại tổ chức Ngày hội văn
hóa. Tại ngày hội, ngoài những
phần thi như: Nấu ăn, thi đấu các
môn thể thao dân tộc, giới thiệu
các sản vật đặc sản của từng
dân tộc thì nhà trường còn tổ
chức thi trình diễn trang phục
dân tộc để học sinh có cơ hội

Phụ nữ thôn Khuổi Xoan, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình giữ gìn
nghề khâu vá truyền thống. Ảnh: KT

nét đẹp
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giới thiệu nét đẹp trang phục của
dân tộc mình. Từ đó khơi dậy
niềm tự hào, lưu giữ nét văn hóa
đặc sắc của các dân tộc...

GắN Với pHÁT TriểN 
dU LịCH

Với 13 dân tộc, trong đó dân
tộc thiểu số chiếm trên 98%, mỗi
dân tộc trên địa bàn huyện đều
có phong tục, tập quán riêng.
Theo đó, trang phục cũng có
những nét độc đáo riêng. Trước
đây, đồng bào dân tộc thiểu số
trên địa bàn huyện vẫn thường
xuyên sử dụng trang phục truyền
thống trong sinh hoạt hằng ngày
và các dịp sinh hoạt cộng đồng.
Tuy nhiên, theo sự phát triển của
xã hội, thói quen sử dụng trang
phục truyền thống của người dân
đã thay đổi. Với người Tày, Mông,
Dao, Nùng… việc sử dụng trang
phục truyền thống hằng ngày chủ
yếu là người cao tuổi. Thế hệ trẻ
hầu như rất ít mặc trang phục
truyền thống của dân tộc mình
trong đời sống hằng ngày mà chỉ
sử dụng vào những dịp như: Lễ,
Tết, hội hè hay giao lưu văn nghệ.
Các trang phục hiện nay cũng
chủ yếu được may, bán sẵn, bởi
vậy, việc làm trang phục truyền
thống không còn phổ biến.

Nhận thấy sự mai một trong
việc giữ gìn nghề làm trang phục
truyền thống, UBND huyện đã có
những giải pháp khuyến khích
các địa phương phối hợp với
ngành chuyên môn tổ chức các
lớp dạy nghề cho người dân. Đặc
biệt, việc giữ gìn nghề truyền
thống gắn với phát triển du lịch
đang là hướng đi hiệu quả trên
địa bàn huyện.

Thôn Thượng Minh, xã Hồng
Quang hiện có 94 hộ với 500
nhân khẩu là người dân tộc Pà
Thẻn. Những năm qua, người Pà
Thẻn nơi đây luôn giữ gìn nét văn
hóa truyền thống của dân tộc
mình. UBND xã đã chú trọng đến
công tác đào tạo nghề dệt truyền
thống của dân tộc Pà Thẻn.

Chị Phù Thị Nguyệt, thôn
Thượng Minh nói, vừa qua chị
tham gia học các lớp về nghề
đan lát và dệt thổ cẩm do xã tổ
chức. Chị được các thầy, cô
hướng dẫn thực hiện thành thạo
nghề và tạo ra sản phẩm du lịch
riêng có của người Pà Thẻn ở
thôn, đưa Thượng Minh trở thành
một địa chỉ được nhiều du khách
biết đến.

Chị Mụ Thị Vệ, Phó Chủ tịch
UBND xã Phúc yên bày tỏ, việc

quan tâm dạy nghề cho người
dân tộc thiểu số gắn với những
nghề truyền thống mang đậm
bản sắc văn hóa của dân tộc là
rất phù hợp, thiết thực và hiệu
quả. Trong năm 2019, xã đã mở
được 1 lớp dạy nghề làm trang
phục truyền thống dân tộc Dao
cho 8 học viên. Đây vừa là cách
để khôi phục, giữ gìn bản sắc văn
hóa truyền thống, vừa tạo ra sản
phẩm du lịch đặc sắc để thu hút
khách du lịch đến với địa phương.

Theo anh Hoàng Văn Thức,
Trưởng Phòng Văn hóa - Thông
tin huyện Lâm Bình, bảo tồn văn
hóa truyền thống gắn với phát
triển du lịch là hướng đi lâu dài,
bền vững của địa phương. Vì vậy,
ngoài việc khuyến khích, tạo điều
kiện để nghề thủ công truyền
thống phát triển, huyện còn liên
hệ với các doanh nghiệp tìm đầu
ra cho sản phẩm, quy hoạch khu
bán hàng thổ cẩm tại các điểm,
tuyến du lịch trên địa bàn. Nhờ
đó, trang phục truyền thống các
dân tộc trong huyện được người
dân sử dụng thường xuyên hơn,
để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng
du khách thập phương, góp phần
tạo động lực thúc đẩy du lịch trên
địa bàn phát triển.

t

Bà Húng Thị
Cháng, dân tộc
Pà Thẻn, thôn
Thượng Minh, xã
Hồng Quang
(Lâm Bình) hướng
dẫn phụ nữ trong
thôn nghề dệt
truyền thống.
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ViệT THANH

DÂN tộc Dao Quần Trắng (còn
có tên gọi khác là Khổ Bạch,

Dao Đen, Dao Họ), là một trong 9
ngành Dao ở Tuyên Quang, cư trú
chủ yếu ở 20 xã của huyện yên
Sơn và Hàm yên. Trong văn hóa
truyền thống phong phú của người
Dao Quần Trắng, đồng bào vẫn
đang bảo tồn, lưu giữ và duy trì nét
văn hóa nổi bật rất đặc trưng đó là
trong lễ cưới cô dâu, chú rể mặc
quần trắng.

Trang phục truyền thống của
phụ nữ Dao Quần Trắng được
may từ loại vải dệt bằng sợi bông
(vải mộc), khổ vải thông thường là
40 x 40 cm; khổ vải hẹp hơn có
hoa văn dùng làm yếm. Màu chàm
là màu chủ đạo trong trang phục
của phụ nữ Dao Quần Trắng. Bộ
trang phục gồm: Khăn đội đầu, áo
dài, dây lưng, yếm, quần và xà
cạp. Theo người già kể lại, trước
đây phụ nữ Dao Quần Trắng để
tóc dài, quấn lên đỉnh đầu, đội mũ
như ngành Dao Thanh y. Nay phụ
nữ Dao Quần Trắng vẫn để tóc
dài, rẽ ngôi giữa, tóc búi sau gáy,
bên ngoài đội một cái khăn thêu.
Chỉ ngày cưới cô dâu mới đội mũ.
Khăn của phụ nữ Dao Quần Trắng
hình chữ nhật (40 x 50 cm) màu
chàm, thêu nhiều họa tiết trang trí,
như: Nhiều hình sao (phăng nhày)

bằng chỉ đỏ, vàng; hình con cua
(kép nhày). Chính tâm của khăn
thêu ngôi sao tám cánh, bốn góc
khăn thêu 4 ngôi sao nhỏ hơn nối
với ngôi sao ở chính tâm bằng các
tia; xen kẽ giữa họa tiết các ngôi
sao lớn này là nhiều ngôi sao nhỏ
hơn, cùng họa tiết các hình hoa,
lá, lọng… Mép khăn viền các đoạn
ngắn vải màu trắng, đỏ xen kẽ.
Đỉnh một góc khăn có đính dải
buộc được dệt từ chỉ đỏ và đen.

áo phụ nữ Dao Quần Trắng
cùng kiểu với Dao Tiền, Dao
Quần Chẹt, Dao Thanh y… là áo
dài, nhuộm chàm, may cổ thìa,
khoét nách, ít thêu hoa văn hơn,
chỉ thêu vài họa tiết ngang thân,
góc tà, chủ yếu là hình sao tám
cánh. Nẹp ngực (cổ) nhỏ, có hai
đường thêu song song bằng chỉ
đỏ; nẹp hai thân trước (từ chân cổ
áo xuống tới gấu) bằng vải trắng
và vải đỏ, hai bên đối nhau (nẹp
bên phải trắng thì bên trái đỏ).
gấu áo trước thêu các hình người
(đầu xấy), mỗi bên vạt trước chỗ
thắt lưng thêu hai hình sao tám
cánh. Dọc sống lưng áo và dọc từ
ống tay áo này sang ống tay áo
bên kia vắt qua vai thêu một hàng
chân rết bằng chỉ trắng, sau lưng
áo thêu hai hình sao tám cánh.
Dây lưng bằng vải chàm hoặc lụa

đỏ, màu cánh sen, dài khoảng 
1,5 m, rộng 3 - 4 cm, thêu nhiều
họa tiết bằng chỉ màu đỏ, đen,
vàng (tùy theo màu của dây lưng).

yếm của phụ nữ Dao Quần
Trắng là một đặc điểm nổi bật
trong bộ y phục. yếm làm bằng
vải nhuộm chàm, hình chữ nhật,
khá to, dài khoảng 60 cm, rộng 
40 cm, che kín cả ngực và bụng.
Cổ yếm - phần trên (pàn ím) hình
thang cân, được đáp mảng họa tiết
thêu sẵn hình ngôi sao tám cánh
lồng trong các khung vuông bằng
chỉ đỏ và có thêm hai khuyết đính;
thân yếm - phần dưới (pàn nhận)
hình chữ nhật, được ghép từ 3 khổ
vải, khổ ở giữa có dệt hoa văn.
Họa tiết chủ yếu lần lượt từ trên
xuống là các hình thoi liên tiếp
nhau thêu bằng chỉ đen; họa tiết
ba hình sao tám cánh thêu bằng
chỉ đỏ, đen… Nửa dưới diềm hai
bên thân và gấu yếm đáp vải đen,
đỏ xen lẫn nhau. Khi mặc móc hai
khuyết đính ở cổ yếm vào đầu một
chiếc vòng cổ, dải vải ở ngang
thân hai bên buộc ra sau lưng.

Theo người già ở thôn Nghẹt, xã
Phú Thịnh, huyện yên Sơn kể lại,
xưa kia phụ nữ Dao Quần Trắng
mặc váy chàm thêu hoa, họ mới
chuyển từ mặc váy sang mặc
quần khoảng trăm năm nay. Quần
của phụ nữ Dao Quần Trắng
nhuộm chàm, cắt may kiểu chân
què hoặc can đũng, dài đến ngang
bắp chân, gấu to, cạp rộng. Xà
cạp vải thô màu trắng hoặc nhuộm
chàm, hai mép viền vải đỏ để
quấn từ cổ chân lên tới đầu gối rồi
buộc lại. Phụ nữ Dao Quần Trắng
thường dùng đồ trang sức: Vòng
đeo cổ, vòng đeo tay, nhẫn, hoa
tai… đều bằng bạc. 

Trong truyền thống và được duy
trì tới ngày nay nét văn hóa rất độc
đáo riêng có ở người Dao Quần
Trắng, đó là, trong ngày cưới, cô
dâu, chú rể, phù dâu, phù rể, quan
làng mặc áo chàm, quần trắng
mới. Cô dâu đội mũ bồ đài, cốt mũ
làm bằng xơ mướp, ngoài lợp chỉ
đen và được đính nhiều ngôi sao
bằng bạc, đỉnh mũ đính hai chùm
tua đỏ.

Trang phục truyền thống 

Phụ nữ Dao Quần Trắng

Phuï nöõ daân toäc Dao Quaàn Traéng.              AÛnh: Quyù DöôNg



25Số 161 (3-2020)

NgƯờI Nùng An cư trú đông ở
các thôn: Hang Hút, Khuôn

Ráng, Định Chung, Khuôn Thê,
Cây Thị, Phai Cày, xã Phúc Ứng,
huyện Sơn Dương. Hết một năm
(theo Âm lịch), người Nùng An tổ
chức ăn Tết Ngòn đắp (hết năm).
Tại một số địa phương người Nùng
giang (cư trú chủ yếu ở một số
thôn của xã Bình yên) lại ăn Tết
Nguyên đán, đồng bào gọi Tết này
là Đun ching. Tết Ngòn đắp của
người Nùng An thường bắt đầu từ
chiều 30 tháng Chạp đến hết ngày
mùng 3 tháng giêng.

Theo thông lệ, chiều 30 Tết,
nhà nào cũng quét dọn nhà cửa.
Từ trước đến nay, vào ngày này,
người con trai cả trong gia đình sẽ
lau rửa bát hương thờ tổ tiên (dùng
nước thơm đun bằng lá bưởi để
rửa bát hương, thay tro đốt bằng
rơm nếp) cho tro mới và chân
hương mới vào bát hương. Sau đó
lấy tro và chân hương cũ treo lên
cây ăn quả. Đồng bào quan niệm,
làm như vậy để tất cả những cái cũ
sẽ bay lên trời.

Cũng trong chiều 30 Tết, các
gia đình đều lấy quả bồ kết đun
nước tắm gội cho cả nhà. gia đình
thịt gà thiến để cúng tổ tiên, đưa
bát hương (đã lau rửa, thay tro mới)
lên ban thờ. Khi đưa bát hương lên
ban thờ thì gà thiến để tầng dưới;
bánh chưng, bánh khảo, hoa quả,
rượu để tầng trên rồi mới thắp
hương cúng tổ tiên. Ngày Tết phải
chọn hương tốt, cháy đều, thắp lên
ban thờ cả hai tầng. Ngày Tết thắp
3 nén, ngày thường chỉ thắp 1 nén.
Mỗi ban thờ đặt 3 chén rượu, mỗi
lần rót phải rót hết lượt và phải rót
3 lần. Chủ nhà thắp hương, khấn
báo với tổ tiên, năm cũ đã hết, mời
tổ tiên về thụ hưởng những lễ vật
con cháu dâng cúng, xin phù hộ độ
trì cho con cháu một năm mới công
việc tốt lành, mọi người mạnh
khỏe. Khi thắp hương, cúng chiều
30 Tết, người Nùng An để gà và lễ
vật qua đêm, đêm hôm đó thắp
hương cả đêm.

Vào lúc 2 giờ sáng ngày mùng
1 Tết, theo tục lệ, các gia đình đều
đi gánh nước ở giếng chung của
làng, khi đi mang theo 3 nén
hương để thắp ở giếng, xong mới
lấy nước về đun, pha trà, thắp
hương mời tổ tiên uống nước của
năm mới. 

Sáng mùng 1, đồng bào thường
làm cỗ cúng tổ tiên, cỗ gồm có thịt
gà, thịt lợn. Cúng xong, gia đình

cùng ăn cơm, rồi mặc trang phục
mới (trang phục truyền thống) đi
khai xuân. Cũng ngày mùng 1
Tết, khi đến nhà khác chơi thì nam
giới vào nhà trước, sau đó phụ nữ
mới được vào. Ngày mùng 1 Tết,
đồng bào thường kiêng những
việc sau: Kiêng người có tuổi xung
với năm đó đến xông nhà; phụ nữ
không vào nhà người khác sợ
không may mắn; không được quét
nhà vì sợ của cải ra ngoài hết, mất
lộc; kiêng không cho trẻ khóc.
Chiều mùng 1 thường tổ chức tức
tòm (tung còn) ở bãi (sân) chung
của làng, nam nữ trong làng đều
tham gia. Đây là trò chơi vui, ai
ném trúng là người thắng cuộc và
là người đem lại may mắn cho
làng trong năm mới…

Ngày mùng 2 Tết, con cháu đi
thăm và chúc Tết bên ngoại, khi đi
mang theo một con gà, chai rượu,
bánh chưng, bánh khảo… để cúng
tổ tiên bên ngoại. Ngày mùng 3
Tết, các gia đình đến nhà nhau
chơi, chúc nhau năm mới mạnh
khỏe, làm ăn phát đạt, con cháu
chăm ngoan, học giỏi.

Trong những ngày Tết, người già
thường dạy trẻ em những điều hay
lẽ phải, mong trẻ ngoan ngoãn,
không đánh nhau, không nói tục…

Theo truyền thống, đồng bào
Nùng An ăn Tết đến rằm tháng
giêng. Đến ngày này, đồng bào
đem tất cả lá bánh chưng (khi bóc
bánh ăn trong những ngày Tết
phải để lại lá) ra suối, cắm một
nén hương, rồi thả lá bánh xuống
nước và khấn “cho nước chảy đi
khắp nơi, cho lại đến năm mới”, lời
khấn đó hàm ý, hết Tết rồi, mọi
người bắt đầu lao động sản xuất,
hẹn đến Tết năm sau.

Ngoài ăn Tết Ngòn đắp (hết
năm), đến ngày 30 tháng giêng,
người Nùng An còn ăn Tết Đắp
nọi. Tết này, đồng bào thường làm
bánh dầy cúng tổ tiên. Lễ vật
dâng cúng tổ tiên gồm bánh dầy,
gà, rượu. 

Trong tháng giêng, đồng bào tổ
chức nhiều trò chơi như tung còn,
kéo co, bắn nỏ… là dịp để nam nữ
thanh niên vui chơi, ca hát những
làn điệu dân ca trữ tình của dân
tộc mình, làm quen với nhau.

phong tục đón Tết cổ truyền của các dân tộc

Tết Ngòn Đắp
của người nùng an

Trò chơi dân gian của người Nùng dịp đầu xuân. 
Ảnh: KT

THANH TùNG
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THỦ tướng Chính phủ phê
duyệt Quy hoạch tổng thể

phát triển Khu du lịch quốc gia Tân
Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm
2030 tại Quyết định số 2073/QĐ-
TTg ngày 22/12/2017. Theo đó,
UBND tỉnh Tuyên Quang ban
hành Kế hoạch số 134/KH-UBND
triển khai thực hiện quy hoạch
tổng thể phát triển Khu du lịch
Quốc gia Tân Trào đến năm 2030.
Kế hoạch đã cụ thể hóa các mục
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm
xây dựng phát triển Khu du lịch
quốc gia Tân Trào với mục tiêu trở
thành Khu du lịch Quốc gia vào
năm 2030, là điểm đến du lịch hấp
dẫn với hệ thống cơ sở vật chất kỹ
thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch
chất lượng cao, có thương hiệu,
sức cạnh tranh và trở thành một
trong những trung tâm du lịch văn
hóa, lịch sử cách mạng hàng đầu
của vùng Trung du miền núi Bắc
Bộ và cả nước. 

Theo Kế hoạch, mục tiêu về
khách du lịch: Đến năm 2025 đón
khoảng 1,5 triệu lượt khách, trong

đó khách quốc tế đạt 2.000 lượt.
Phấn đấu đến năm 2030 đón
khoảng 2,0 triệu lượt khách, trong
đó khách quốc tế đạt 35 nghìn
lượt. Tổng thu từ khách du lịch:
Năm 2025 đạt trên 600 tỷ đồng và
năm 2030 đạt khoảng 1.650 tỷ
đồng. Về việc làm: Năm 2025 tạo
việc làm cho 2.200 lao động, trong
đó 700 lao động trực tiếp. Phấn
đấu đến năm 2030 tạo việc làm
cho 4.500 lao động, trong đó có
1.500 lao động trực tiếp.

Mục tiêu đến năm 2030, có cơ
sở kinh doanh dịch vụ ăn uống,
mua sắm, thể thao, vui chơi, giải
trí, chăm sóc sức khỏe đạt tiêu
chuẩn phục vụ khách du lịch, đáp
ứng tối thiểu 500.000 lượt khách
mỗi năm; hệ thống cơ sở lưu trú du
lịch đáp ứng tối thiểu 300.000 lượt
khách lưu trú mỗi năm, trong đó có
cơ sở lưu trú du lịch được công
nhận hạng từ 4 sao trở lên.

Nội dung chính của Kế hoạch
tập trung sáu nhiệm vụ và giải
pháp chủ yếu: Tuyên truyền nâng
cao nhận thức về phát triển du

lịch; tổ chức bộ máy và xây dựng
cơ chế chính sách, huy động vốn
đầu tư; đầu tư xây dựng hạ tầng và
hỗ trợ các dự án đầu tư; phát triển
sản phẩm du lịch, tập trung ưu tiên
đầu tư phát triển các sản phẩm du
lịch chính, tạo ra sản phẩm du lịch
đặc trưng, khác biệt và tạo dựng
thương hiệu của Khu du lịch; xúc
tiến quảng bá, tăng cường liên kết
phát triển du lịch; đào tạo, bồi
dưỡng phát triển nguồn nhân lực
du lịch; bảo vệ an ninh trật tự,
quản lý môi trường. Kinh phí thực
hiện kế hoạch được huy động từ
Ngân sách nhà nước, Quỹ hỗ trợ
phát triển du lịch, vốn từ các tổ
chức, doanh nghiệp trong nước và
các nguồn huy động hợp pháp
khác. Hiện nay, Khu di tích quốc
gia đặc biệt Tân Trào đang triển
khai thi công một số dự án như
công trình Khu tưởng niệm các vị
tiền bối cách mạng; công trình Cải
tạo, nâng cấp Quảng trường Tân
Trào, phấn đấu hoàn thành để
phục vụ dịp Lễ kỷ niệm 75 năm
Ngày thành lập Nước. 

Ñình Taân Traøo.                                                                       AÛnh: chi yeáN

Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển 
Khu du lịch Quốc gia Tân Trào đến năm 2030

NGUYỄN HUế

vaên hoùa - Du lòch
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Nhaø saøn daân toäc Taøy ôû xaõ Trung Haø,
huyeän Chieâm Hoùa.     AÛnh: DöôNg giaNg

CHIêM Hóa có nhiều điểm di
tích lịch sử, văn hóa và danh

thắng đẹp (121 di tích lịch sử cách
mạng, 06 di tích kiến trúc nghệ
thuật, 15 danh thắng, 05 di tích
khảo cổ, 01 bảo vật quốc gia, 1 di
tích quốc gia đặc biệt). Là địa
phương có 18 dân tộc anh em
cùng sinh sống như Tày, Nùng,
Dao, Mông... trong đó dân tộc
thiểu số chiếm trên 70%, với
những thôn xóm còn nguyên sơ,
giữ được nét văn hóa đặc sắc, phù
hợp để phát triển du lịch gắn với
cộng đồng. Trong những năm qua,
xác định thế mạnh, vai trò, giá trị
của du lịch cộng đồng trong phát
triển du lịch, huyện Chiêm Hóa đã
định hướng, chú trọng phát triển
du lịch cộng đồng với mục tiêu xây
dựng, hình thành và phát triển một
số điểm du lịch cộng đồng trên cơ
sở phát huy các giá trị văn hóa,
lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của
địa phương gắn với sự tham gia
trực tiếp của người dân, nhất là
bước đầu hình thành mô hình các
hộ gia đình làm dịch vụ homestay,
góp phần thúc đẩy hoạt động du
lịch địa phương phát triển.

Từ năm 2016 đến nay, UBND
huyện Chiêm Hóa đã phê duyệt đề
án và triển khai thực hiện Đề án
xây dựng làng Văn hóa du lịch gắn
với việc bảo tồn các làn điệu hát
Then, Cọi tại thôn An Thịnh, xã 2
Tân An và thực hiện Đề tài khoa
học cấp tỉnh “Bảo tồn các làn điệu
hát Then, Cọi gắn với xây dựng
làng Văn hóa du lịch thôn An
Thịnh, xã Tân An”; Đề án bảo tồn
kiến trúc nhà sàn truyền thống dân
tộc Tày gắn với Khu di tích lịch sử
Kim Bình và phát triển dịch vụ du
lịch tại thôn Bó Củng, xã Kim Bình;
Đề án thu hút đầu tư xây dựng
điểm dừng chân Đèo gà gắn với
điểm du lịch cộng đồng thôn An
Phú, xã Tân Thịnh... Hiện nay các
xã đang tuyên truyền, vận động và
hướng dẫn các hộ dân tham gia
xây dựng các điểm du lịch cộng
đồng: Tại thôn Bản Ba 1, xã Trung
Hà đã có 02 hộ gia đình đã hoàn
thiện các thủ tục kinh doanh dịch
vụ nhà ở có phòng cho khách du
lịch thuê (homestay) và có dịch vụ
lưu trú, ẩm thực cho khách du lịch;
tại thôn Bó Củng, xã Kim Bình đã
có 02 hộ gia đình bước đầu cung

cấp dịch vụ ẩm thực phục vụ
khách du lịch; tại xã Tân An đã
thành lập Câu lạc bộ hát Then đàn
Tính, có 02 hộ gia đình đang thực
hiện chỉnh trang khuôn viên nhà ở,
các điều kiện đón khách du lịch trải
nghiệm hát Then - đàn Tính.

Để đẩy mạnh hoạt động du lịch
cộng đồng trên địa bàn huyện,
UBND huyện Chiêm Hóa đã xây
dựng Kế hoạch số 49/KH-UBND
ngày 10/3/2020 về xây dựng và
phát triển du lịch cộng đồng huyện
Chiêm Hóa giai đoạn 2020 - 2025,
trong đó xác định nhiệm vụ trọng
tâm thực hiện: Tiếp tục hướng dẫn,
tạo điều kiện cho các hộ gia đình
đã đón khách du lịch tại thôn Bó
Củng, xã Kim Bình, các hộ gia đình
thôn Bản Ba 1, xã Trung Hà; duy trì
và đẩy mạnh làm dịch vụ ẩm thực,
dịch vụ homestay, nâng cao chất
lượng dịch vụ, phục vụ thêm các
hình thức trải nghiệm cho du
khách. Đồng thời mở rộng, phát
triển các điểm du lịch cộng đồng
tại 3 xã Trung Hà, Phúc Sơn, 
Tân An và hỗ trợ từ 10 đến 12 hộ

(Xem tieáp trang 29)

NGUYỄN HUế

du lịch
cộng đồng

Chiêm hóa Chú trọng phát triển
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ĐiNH HUYềN TrANG

CáCH trung tâm thành phố
Tuyên Quang khoảng 4 km,

đền Cấm tọa lạc trên một khu đất
cao dưới chân Cấm Sơn, trong
dải núi Dùm. Cửa đền hướng Tây
Nam, nhìn ra sông Lô. Khởi
nguyên, đền Cấm chỉ là một ngôi
miếu nhỏ (hiện nay trong đền
vẫn còn lưu giữ bức đại tự: Sâm
lĩnh miếu (Đền núi Sâm). Đền
Cấm được xây dựng vào khoảng
cuối thế kỷ XIX, người xưa dựng
lên để thờ phụng và ngưỡng
vọng Bà chúa Thượng ngàn, cầu
mong cuộc sống bình yên. 

Ngôi đền gồm có: Tòa nhà thứ
nhất, là Cung Chúa Bà, thờ
Công đồng tứ phủ, bên trong là
cung Chúa bà, bên trái là Cung
Chầu, Tiền chủ bản đền, Tứ phủ
Thánh Hoàng, bên phải là cung
Trần triều, cung bản mệnh.
Trong cung này có một điểm đặc
biệt là có giếng nước thiêng,

khách thường xin nước ở giếng
để uống và rửa mặt; Tòa nhà thứ
2, hướng đi lên sườn núi là cung
Sơn Trang; Tòa nhà thứ ba,
hướng lên sườn núi, ở chính
diện, là Tam tòa Thánh Mẫu.
Phía trước có một cây lát đại thụ;
Tòa nhà thứ tư, ở chính diện, cao
hơn Tam tòa Thánh Mẫu là cung
Tam Bảo, thờ Phật; Kế tiếp các
tòa nhà chính là các lầu: Quan
Sơn thần, lầu Cô Bé, lầu Cậu
Bé, lầu Cô Bơ. Đền Cấm có
khuôn viên rộng, trước cửa đền
có những cây cổ thụ: Cây Đa,
cây Vải, cây Si... xum xuê tỏa
bóng, tạo ấn tượng cho du khách
với cảm giác uy nghi, linh thiêng,
cổ kính. 

Đền Cấm là di tích tín ngưỡng
thuộc loại hình di tích lịch sử văn
hóa, đã được xếp hạng là di tích
cấp tỉnh. Ngôi đền đã gắn bó với
lịch sử vùng đất Tuyên Quang,

đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu
tâm linh của người dân trong và
ngoài tỉnh. Du khách đến đền
Cấm nói riêng và lễ Mẫu các
đền ở Tuyên Quang nói chung
với mong muốn cầu tài cầu lộc,
mong nhận được sự che chở của
Mẫu, phù hộ cho họ làm ăn
buôn bán phát tài, mạnh khỏe,
may mắn…

Trong tiềm thức tâm linh về sự
riêng biệt của đền Cấm, khách
đến lễ thường nhắc đến sự linh
thiêng của Bà Chúa Cấm (hay
còn gọi là Chúa Bà) › Mẫu
Thượng Ngàn; Cô bé cửa rừng.
Đây là yếu tố riêng, thu hút
khách đến lễ tại đền Cấm. Lý
giải về tên gọi của đền, nhân
dân truyền miệng câu chuyện về
ngôi đền nằm dưới chân núi
Dùm với sự hoang sơ của núi
rừng hùng vĩ, có nhiều hổ báo, ít
người dám đặt chân đến. Sơ

Đền Cấm - Điểm du lịch tâm linh

Ñeàn Caám.   AÛnh: chi yeáN

t
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khai, người xưa truyền miệng về sự
linh thiêng của Chúa bà; Cô bé cửa
rừng. Người đi lễ vẫn truyền nhau về
sự linh thiêng, nói rằng đã đến Tuyên
Quang để lễ Mẫu, thì phải đến lễ
Chúa Cấm cửa rừng.

Cùng với giá trị văn hóa, kiến trúc
của đền Cấm mang phong cách tín
ngưỡng cổ - mang dấu ấn thời
Nguyễn. Với nhiều di vật, hiện vật có
những đường nét, mảng khối và màu
sắc thể hiện sự tài hoa, thẩm mỹ
sáng tạo của con người, giúp cho
các nhà nghiên cứu mỹ thuật có
thêm những tư liệu để tìm hiểu
phong cách nghệ thuật của các triều
đại phong kiến Việt Nam trên vùng
đất Tuyên Quang.

Vị trí của đền nằm trên tuyến du
lịch tâm linh dọc sông Lô. Theo tuyến
đi lễ, du khách có thể đến đền Cấm -
đền Thượng - Thiền Viện Trúc Lâm -
đền ghềnh Quýt, với đường đi quanh
co, cây cối xum xuê mát mẻ, ven
đường có sông, có núi… tạo nên cảnh
quan thiên nhiên rất đẹp. Đó là một
trong những ưu thế về du lịch tâm linh
của thành phố Tuyên Quang. Ở khu
vực gần đền có Thác nước, người địa
phương thường gọi là Đát. Nguồn
nước ở trên núi đổ xuống có thể tạo
thành những bể bơi sử dụng nguồn
nước tự nhiên. Bên cạnh đó, khu vực
xã Tràng Đà có nhiều hộ gia đình sở
hữu những vùng đất tự nhiên gắn với
sông, suối, núi rừng…, đó là tiềm
năng để khai thác du lịch sinh thái và
nghỉ dưỡng.

Đặc sản nơi này mà người dân
đem đến cho khách du lịch thưởng
thức là: Măng khô, mộc nhĩ, nấm
hương rừng, củ khúc khắc, tai chua…;
mật ong, gạo nếp, gạo tẻ, miến, lạc,
trứng gà, bánh chưng, bánh tẻ, bánh
gai... các loại rau củ, quả theo mùa:
Măng tươi, quả núc nác, rau thầu lầu,
rau ngót rừng, bắp bi chuối, khoai sọ,
chuối, cam, bưởi, hồng, táo… các loại
dược liệu: Tầm gửi cây gạo, rễ cây
gân dê, sâm cau, rễ đinh lăng, cà gai,
chuối hột…

Đền Cấm nằm trong hệ thống các
đền thờ Mẫu của Tuyên Quang, việc
kết nối khách du lịch thông qua các
công ty lữ hành hay du khách tự đi
đều rất thuận lợi, như vậy đền Cấm là
một điểm du lịch tâm linh tất yếu thu
hút du khách khi đến Tuyên Quang.  

Đ.H.T

Chiêm Hóa... (Tieáp theo trang 27)
t

Ngheä nhaân Nhaân daân Haø Thuaán giôùi thieäu laøn ñieäu Then coå
taïi coäng ñoàng. AÛnh: Ngoïc chieáN

gia đình làm dịch vụ homestay
gắn với các mô hình du lịch trải
nghiệm. Một số nhiệm vụ tập
trung triển khai như tổ chức lớp
tập huấn kiến thức, kỹ năng
quản lý, kỹ năng giao tiếp, đưa,
đón khách, hướng dẫn, thuyết
minh, phục vụ ăn uống, lưu
trú..; tổ chức tham quan học tập
kinh nghiệm làm du lịch cộng
đồng tại các địa phương; xây
dựng tour, tuyến du lịch, kết nối
các điểm du lịch cộng đồng với
các di tích lịch sử, văn hóa,
danh lam thắng cảnh trên địa
bàn huyện với các tour, tuyến
của tỉnh; quảng bá, giới thiệu
các đoàn khách du lịch về các
điểm du lịch cộng đồng; xây
dựng các mô hình tham quan,
trải nghiệm cùng người dân về
lao động sản xuất, sản phẩm
nông nghiệp, tri thức dân gian,
tham quan bản làng, nghề
truyền thống và mua sản phẩm
lưu niệm, nông sản, các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể
thao, khám phá danh thắng, di
tích lịch sử, văn hóa; xây dựng
các biển quảng cáo, chỉ dẫn du
lịch, nhà vệ sinh công cộng,
thiết kế và lắp đặt sơ đồ điểm
du lịch cộng đồng, các biển
báo; thành lập các tổ, đội hợp
tác xã để quản lý và điều hành
du lịch tại các thôn, điểm du
lịch; tham mưu tổ chức khảo

sát, tọa đàm để trải nghiệm và
truyền thông các mô hình, kết
nối các điểm du lịch cộng đồng
trên địa bàn huyện với các tour,
tuyến du lịch trong, ngoài tỉnh. 

Năm giải pháp chủ yếu chỉ
rõ trong kế hoạch thực hiện:
Kêu gọi, thu hút các tổ chức cá
nhân đầu tư cho du lịch; đào
tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ
năng, nghiệp vụ du lịch cộng
đồng và tổ chức đi học tập kinh
nghiệm; xây dựng các loại hình
du lịch trải nghiệm gắn với văn
hóa truyền thống và phát triển
kinh tế - xã hội; tuyên truyền,
giới thiệu, quảng bá, kết nối
tour, tuyến du lịch; bố trí, tập
trung nguồn lực cho phát triển
du lịch cộng đồng

Khách du lịch đến với huyện
Chiêm Hóa ngày càng tăng,
năm 2019 thu hút 110 nghìn
lượt khách; 3 tháng đầu năm
2020, thu hút 59 nghìn lượt
khách. Với tiềm năng, thế
mạnh du lịch sẵn có, đồng thời
tập trung triển khai nhiều giải
pháp trong phát triển du lịch,
đặc biệt phát triển du lịch cộng
đồng hướng tới đưa cộng đồng
địa phương được hưởng lợi ích
kinh tế - xã hội từ hoạt động du
lịch và có trách nhiệm bảo vệ
tài nguyên, môi trường, bản sắc
văn hóa dân tộc, góp phần
phát triển xã hội bền vững.
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Con đi từ một núm nhau
Năm mươi đã ráo máu đầu hay chưa
Rưng rưng tiếng dạ tiếng thưa
Cái roi mẹ đánh bây giờ bớt đau

Con đi qua những hàng cau
Bóng che đủ gốc xanh tàu lá khô
Con đi qua vạn cơn mưa
Vô tâm chỗ dột ngày xưa mẹ nằm

Lại ngày, lại tháng, lại năm…
Bao nhiêu chớp mắt phăm phăm đời trần
Con đi sắp mỏi bàn chân
Không hay lúc mẹ tần ngần gương soi

Dền cơm thơm thảo một đời
Từ trong gai góc ngọt lời thanh tao
Bây giờ gió đánh tàu cau
Giật mình con mới thấy màu tóc mây

Chiều buông một ráng hao gầy
Bao nhiêu giông gió chẳng lay nếp nhà
Bây giờ con đã là cha
Mới hay con mãi chỉ là con thôi

Trời cho bao cuộc rong chơi
Tỉnh ra mới nhớ mẹ ngồi hát ru.

ĐiNH CôNG THủY

Ngoảnh lại

Tháng 5 tìm một cánh đồng
Tìm vui trong mắt nhà nông mà cười
Tìm tôm, tìm tép mà tươi
Tìm trong hạt thóc những lời tri ân

Mặt bùn nhớ vết bàn chân
Cái cày, cái cuốc rất gần lời ru
Nắng lên nhớ lúc sương mù
Con trâu nhớ một đường bừa mê tơi

Tháng 5 thả khói lên trời
Bếp rơm gọi cái thảnh thơi về gần
Mồ hôi chẳng nệ bàn cân
Cái liềm, cái hái khắc vân tay người

Tháng 5 tìm với mây trôi
Cánh cò chớp với bồi hồi tre xanh
Mồng tơi ngọt với bát canh
Gặt vào rơm rạ mà thành câu thơ.

ĐiNH CôNG THủY

Bài thơ tháng 5

Ảnh: KT
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Nhiều triển vọng cho

thành tích caothể thao 
Bài, ảnh: MiNH HoA

XáC định đầu tư cho các
môn thể thao thế mạnh và

các vận động viên (VĐV) triển
vọng có nhiều tiềm năng chính
là hướng đi mà thể thao tỉnh
nhà đã và đang thực hiện. Từ
hướng đi đúng này, những năm
qua, thể thao thành tích cao đã
nâng lên một tầm cao mới,
đóng góp nhiều VĐV cho đội
tuyển quốc gia.

Năm 2019, thể thao thành tích
cao của tỉnh đánh dấu sự phát
triển vượt bậc khi xuất sắc vượt
chỉ tiêu kế hoạch đề ra bằng việc
giành tới 70 huy chương các loại,
14 lần đã được xướng tên trên
bục cao nhất trong lễ trao giải, tự
tin sánh vai cùng với các trung
tâm thể thao mạnh của cả nước
như: Công an, Bắc giang, Quân
đội, Hà Nội, thành phố Hồ Chí
Minh, Đà Nẵng... Thành tích mà
các đội tuyển đã đạt được trong
một năm qua là hết sức ấn tượng,
tham gia thi đấu 22 giải thể thao
ở khu vực và toàn quốc giành
được 70 Huy chương các loại, đạt
318% kế hoạch. Trong đó, có 14
Huy chương Vàng (HCV), 15
Huy chương Bạc (HCB), 41 Huy
chương Đồng (HCĐ); có 6 vận
động viên (VĐV) kiện tướng và
21 VĐV cấp 1.

Thành tích đạt được không chỉ
thể hiện sự nỗ lực của ngành thể
thao tỉnh nhà mà còn từng bước
khẳng định vị thế trong nước và
khu vực. Kết quả ấy có được
chính là nhờ sự quan tâm, định
hướng từ các cấp, các ngành của
tỉnh. Ông Nguyễn Mạnh Đức,
giám đốc Trung tâm Huấn luyện
và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh
cho biết, thành tích của các VĐV
đem về cho tỉnh nhà trong những
năm qua không tự nhiên mà có.
Muốn có thành tích cao và bền

vững đòi hỏi phải chuẩn bị từ xa,
phải có đội ngũ huấn luyện viên
(HLV) giỏi, dày dặn kinh nghiệm.
VĐV phải được tuyển chọn kỹ
lưỡng, công phu, được huấn luyện
khoa học, chăm lo nuôi dưỡng
chu đáo, đặc biệt phải có một chế
độ đãi ngộ tương xứng với tài
năng, cống hiến của HLV, VĐV…

Trong định hướng phát triển
của ngành thể thao đã chỉ rõ, các
bộ môn trọng điểm của tỉnh bên
cạnh việc bảo đảm huấn luyện 3
tuyến VĐV, cần tuyển chọn
những gương mặt xuất sắc, tài
năng để đào tạo có trọng điểm,
hướng tới những thành tích đột
phá trên đấu trường khu vực và
quốc tế. Với trên 100 VĐV tập
luyện tại 3 tuyến đội tuyển (đội
tuyển trẻ, năng khiếu, đội tuyển
tỉnh) ở 10 môn thể thao là:
Pencak Silat, wushu, kichboxing,
bóng đá, võ cổ truyền, đua
thuyền, điền kinh, vật, muay,
vovinam. Để hướng tới những

thành tích cao nhất tại các giải
đấu trong năm 2020, Trung tâm
đã tập trung làm tốt công tác
tuyển chọn VĐV từ các câu lạc
bộ thể thao, giải thể thao phong
trào. Đồng thời, chú trọng thực
hiện tốt công tác tập luyện, đào
tạo các VĐV trong đội năng
khiếu. Trung tâm cũng xây dựng
lực lượng VĐV nòng cốt, lên kế
hoạch tập luyện cho các VĐV để
chuẩn bị cho các giải đấu quan
trọng cả trước mắt và lâu dài.

Môn thể thao võ thuật Pencak
Silat, Vật, Wushu… của tỉnh
những năm qua đã gặt hái được
nhiều kết quả cao. Để các môn
thể thao này khẳng định được
chất lượng, thành tích của mình,
Trung tâm cùng các HLV đã từng
bước sàng lọc, bố trí đội ngũ
VĐV đảm bảo phù hợp, hiệu
quả, theo đó những cá nhân nào
có chuyên môn tốt sẽ tiếp tục
được huấn luyện nâng cao bằng
giáo án chuyên sâu hơn, thường

xâY dựNG Đời sốNG VăN HóA

Đoàn Tuyên Quang tham gia Hội thi Thể thao các Dân tộc thiểu số
toàn quốc lần thứ XI, Khu vực I năm 2019.
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Duy trì và phát triển
các môn thể thao dân tộc
Để tạo động lực phát triển

phong trào thể dục thể thao
(TDTT) quần chúng, những năm
qua, tỉnh ta luôn coi trọng việc
bảo tồn và phát huy các môn thể
thao dân tộc. Đồng thời, được sự
quan tâm, đầu tư đúng mức của
cấp ủy, chính quyền địa phương,
phong trào tập luyện thể thao dân
tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng
nâng cao chất lượng và phát triển
rộng khắp.

Các môn thể thao dân tộc rất
đa dang, phong phú, như: Bắn
nỏ, kéo co, đẩy gậy, chạy cà
kheo... thường được tổ chức giao
lưu, thi đấu vào các dịp lễ, hội với
sự tham gia cổ vũ của đông đảo
các tầng lớp nhân dân. 

Huyện Hàm yên là địa phương
có phong trào TDTT quần chúng
phát triển sâu rộng. Hiện nay, số
người tập luyện thể thao thường
xuyên toàn huyện là 26,7%,
huyện có 468 đội thể thao, 57 câu
lạc bộ thể thao với gần 6.000 vận
động viên cơ sở. Anh Hoàng Đức
Tùng, Phó giám đốc Trung tâm
Văn hoá, Truyền thông và Thể
thao huyện cho biết, để đẩy mạnh
phong trào TDTT quần chúng,
huyện luôn quan tâm, duy trì và
phát triển các môn thể thao dân

tộc, thu hút được nhiều người
tham gia tập luyện và thi đấu.
Hàng năm Trung tâm Văn hóa,
Truyền thông và Thể thao huyện
phối hợp với các đơn vị, các xã tổ
chức các giải thể thao dân tộc thu
hút được đông đảo các xã và các
vận động viên tham gia. Qua đó,
tuyển chọn được các VĐV xuất

sắc tham gia thi đấu giải cấp tỉnh
và toàn quốc.

Tại các xã có đông đồng bào
dân tộc thiểu số sinh sống, dù
kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng
các địa phương đã linh hoạt, vận
động nhân dân tự đóng góp xây

xuyên cho đi cọ xát, giao lưu với các đơn vị để học
hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật.

HLV môn vật Trần Văn Thắng nói, các VĐV có
thành tích cao sẽ là những nhân tố để làm gương
cho các thế hệ đi sau học tập. Chính vì vậy, chúng
tôi đã đặt mục tiêu thành tích cao đối với những
VĐV này để làm nền tảng cho các em học sinh
khác noi theo. 

Ở bộ môn Pencak Silat, VĐV Trịnh Hồng Phương
được coi là đại diện tiêu biểu cho thế hệ VĐV kế cận
có năng khiếu và tố chất, được đào tạo bài bản, là
hạt nhân của đội tuyển Pencak Silat. Phương có thể
lực và kỹ thuật khá hoàn thiện. Hơn nữa, em luôn có
ý thức trong sinh hoạt, tập luyện. Nhờ điểm mạnh
về thể lực, kể từ khi tham gia tập luyện môn thể thao
này, Phương luôn được các HLV sắp xếp tập
chuyên sâu. Riêng trong năm 2019, Phương giành
được 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ tại các giải toàn quốc. 

Hiện nay, thế hệ trẻ ở các đội tuyển, các môn thể

thao như: Trần Minh Hoàng, Hà Thị Thắm, Trịnh
Hồng Phương (Pencak Silat); Trần Thanh Sơn,
Nguyễn Xuân Thông (Wushu); Nguyễn Công Hiếu,
Nguyễn Văn Nhân (Vật)… đang là những gương mặt
đầy hứa hẹn của thể thao thành tích cao. Bên cạnh
đó, để phát triển đội ngũ VĐV có chuyên môn tốt,
đạt thành tích thi đấu cao, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch đã chú trọng công tác đầu tư, phát triển
những môn thể thao mũi nhọn. Theo đó, mục tiêu
phấn đấu đối với các môn thể thao thành tích cao
năm 2020 là: Tham gia 15 giải toàn quốc, đoạt 22
huy chương các loại (5 Huy chương Vàng, 7 Huy
chương Bạc, 10 Huy chương Đồng); có 15 VĐV đạt
đẳng cấp quốc gia, trong đó 5 VĐV được phong cấp
kiện tướng, 10 VĐV đạt VĐV cấp 1.

Hy vọng, với nền tảng vững chắc, cùng sự quan
tâm đầu tư của tỉnh, thể thao thành tích cao sẽ khắc
phục khó khăn, vươn lên mạnh mẽ, sớm làm nên
những kỳ tích mới cho thể thao tỉnh nhà.

Các VĐV tham gia thi bắn nỏ tại Liên hoan Văn nghệ - Thể thao 
xã Phúc Yên năm 2020.

(Xem tieáp trang 35)
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Độc đáo tiếng khèn Mông
ở xUâN Lập

NgƯờI Mông thổi khèn để
biểu lộ tâm tư, tình cảm của

mình. Nghe tiếng khèn, người
Mông như quên đi bao vất vả, lo
toan của cuộc sống. Hình ảnh
những cô gái người dân tộc Mông
ở xã Xuân Lập (Lâm Bình) rực rỡ
trong váy hoa, những chàng trai
nhảy múa trong tiếng khèn dìu
dặt, tha thiết như muốn níu chân
chúng tôi lại nơi này.

Một mùa Xuân mới đã đến với
bà con dân tộc Mông, xã Xuân
Lập. Đây là lúc tiếng khèn được
cất lên, vang vọng khắp núi rừng.
Từ xa xưa, người Mông đã dùng
tiếng khèn để thổ lộ tâm tư tình
cảm, làm cầu nối trong những
buổi đầu gặp gỡ. Mỗi dịp Tết đến,
xuân về trên khắp các bản làng,
người Mông thường mở các lễ hội
để những chàng trai, cô gái xúng
xính trong bộ quần áo màu sắc
sặc sỡ cùng nhau đi hội xuân.
Đây cũng là dịp các chàng trai
Mông biểu lộ tiếng lòng của mình
với người con gái mà họ “thầm
yêu trộm nhớ” qua tiếng khèn du
dương; là cơ hội để trai gái trao
gửi tâm tình giữa khung cảnh
hùng vĩ của thiên nhiên tươi đẹp.

Chúng tôi tìm đến nhà của ông
giàng Seo Nhù, người dân tộc
Mông ở thôn Khuổi Củng, được
nghe ông thổi những bản khèn
ẩn chứa giá trị văn hóa và tâm
hồn người Mông. Tiếp chúng tôi
trong ngôi nhà gỗ, ông giàng
Seo Nhù nói về cây khèn Mông,
ý nghĩa của khèn trong đời sống
tinh thần của người Mông. Ông
vào nhà lấy cây khèn ra và thổi
cho chúng tôi nghe khúc nhạc

vui tươi mang ý nghĩa chào mừng
khách đến. Đối với người Mông,
cây khèn được xem là tài sản quý
trong nhà, vì thế, khèn được treo
ở góc cao và trang trọng nhất.

Ông Nhù cho biết, khèn Mông
thường được sử dụng trong tang
ma và những ngày hội vui của
bản làng. Trong tang ma, tiếng
khèn cất lên nghe trầm buồn, da
diết. Theo quan niệm của người
Mông, tiếng khèn nhằm dẫn
đường, chỉ lối và tiễn biệt người
chết về với ông bà tổ tiên. Trong
đám tang, người ta có thể thổi
khèn nhiều lần: Vào 3 bữa cơm
chính (sáng, trưa, tối), hay mỗi
khi giết một con vật để cúng cho
người chết. Trong những ngày
hội, chàng trai Mông vừa thổi,
vừa múa khèn và những cô gái
Mông lại rực rỡ váy hoa bên
những điệu nhảy mềm mại, sôi
nổi. Tiếng khèn dìu dặt, tha thiết,

vui tươi hòa trong vị cay nồng
của chén rượu ngô như làm say
lòng những ai một lần được
thưởng thức.

Thổi khèn và múa khèn với
người đàn ông Mông không chỉ
là để bày tỏ tâm tư, tình cảm mà
còn là để thể hiện tài nghệ của
mình. Người biết dạy cho người
chưa biết, người giỏi thổi, múa
để người chưa giỏi học theo.
Cây khèn của người Mông được
cấu tạo bởi 2 bộ phận chính là
thân khèn và ống khèn. Thân
khèn làm bằng gỗ pơmu, dài
khoảng 70cm, bên trong có lưỡi
gà bằng đồng để tạo ra âm
thanh. Ống khèn là bộ phận
điều chỉnh và trực tiếp phát ra
âm thanh gồm 6 ống tre có độ
lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau,
đồng thời, mỗi ống có một lỗ
điều chỉnh âm điệu. Để làm
được cây khèn vừa đẹp về hình

Bài, ảnh: MiNH HoA

Anh Giàng Mí Cù, thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập biểu diễn tiết
mục múa khèn Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Xuân Lập.

t
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thức vừa cho âm thanh tốt, chuẩn
đòi hỏi kỹ thuật chế tác rất cầu kỳ
và lựa chọn vật liệu kỹ càng. Bởi
vậy, chàng trai Mông chỉ cần học
thì cũng có thể biết thổi và làm
khèn, nhưng làm khèn giỏi thì
không có mấy người.

Anh giàng Mí Cù, thôn Khuổi
Trang, năm nay 26 tuổi đã theo
các già làng người dân tộc Mông
trong thôn, trong xã để học thổi
khèn và làm khèn từ năm 10
tuổi. Anh Cù chia sẻ, đến nay
anh đã biết làm khèn Mông và
thổi thành thạo nhiều bài hát. Vì
vậy, anh luôn tích cực tham gia
các hoạt động văn hóa, văn
nghệ ở thôn, xã. Ngoài ra, chàng
trai nào chưa biết thổi khèn hay
muốn học làm khèn Mông anh
sẵn sàng hướng dẫn.

Hiện nay, mỗi dịp Tết đến,
xuân về, hay trong những ngày
hội của người dân nơi đây, tiếng
khèn Mông, những điệu múa
khèn lại được cất vang khắp các
bản làng. Tiếng khèn không chỉ là
bản sắc văn hóa, mà còn trở
thành sản phẩm du lịch độc đáo,
thu hút du khách đến với địa
phương. Chị Nguyễn Thanh
Hồng, thành phố Uông Bí (Quảng
Ninh) hào hứng nói: Năm nay,
mình có dịp đến thôn Khuổi
Trang thăm gia đình người bạn,
đúng vào dịp xã tổ chức Ngày hội
văn hoá các dân tộc. Đến đây,
mình không chỉ được ngắm cảnh
quan kỳ vỹ mà còn được hòa
mình vào thế giới của tiếng khèn
bởi tài nghệ của các chàng trai
Mông. Với những bản tình ca trên
núi du dương, dìu dặt trong ngày
hội, tiếng khèn Mông thực sự làm
mình thích thú và ấn tượng.

Trong thời gian tới, để đáp ứng
nguyện vọng của người dân,
UBND xã sẽ phối hợp tổ chức
các lớp học về khèn Mông tại địa
phương. Trong đó, mời nghệ
nhân là những người am hiểu về
loại hình này truyền dạy cho học
viên, đặc biệt là các bạn trẻ. Từ
đó góp phần gìn giữ, bảo tồn bản
sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn.

dựng sân bãi phục vụ tập luyện,
giao lưu thi đấu thường xuyên.
Do đó, các giải đấu, hoạt động
TDTT đã trở thành nếp sinh hoạt
văn hóa truyền thống. Các hội
thi đã trở thành sân chơi bổ ích,
nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi
kinh nghiệm, xây dựng mối quan
hệ đoàn kết giữa các dân tộc,
tạo không khí vui tươi lành
mạnh, nâng cao sức khỏe người
dân. Anh Triệu Trung Quý, thôn
Cốc Phát, xã Thượng Lâm (Lâm
Bình) chia sẻ, anh rất thích môn
bắn nỏ nên cứ mỗi lần có hội thi
anh lại đăng ký tham gia. Mỗi
tuần anh đều dành thời gian để
luyện tập bắn nỏ, vừa rèn luyện
sức khỏe, vừa sẵn sàng tham
gia các giải đấu. Ngoài được thể
hiện khả năng của bản thân thì
đây còn là cơ hội để anh giao lưu
với các dân tộc anh em khác.

Không chỉ là những môn thể
thao để rèn luyện sức khỏe,
nhiều VĐV đã trở thành lực
lượng nòng cốt tham gia các giải
thi đấu cấp tỉnh, khu vực và toàn
quốc. Là một trong những vận
động viên (VĐV) tiêu biểu ở
môn đẩy gậy, thường xuyên
được vào đội tuyển của huyện,
của tỉnh đi tham gia thi đấu tại
các giải đấu và đạt nhiều giải
cao, VĐV Đặng Thị Oanh, thôn
11, xã Lang Quán (yên Sơn)
nói, để có được thành tích cao ở
môn đẩy gậy, chị thường xuyên
luyện tập và tích cực tham gia
các giải thể thao của xã, huyện

tổ chức. Qua các giải đấu giúp
chị được cọ xát, tích lũy kinh
nghiệm, rèn luyện kỹ năng, sự
tập trung cao và tự mình khắc
phục những hạn chế để có được
kết quả thi đấu tốt nhất. Năm
2019, tại Hội thi Thể thao các
dân tộc thiểu số toàn quốc lần
thứ XI, Khu vực I được tổ chức
tại Bắc Kạn chị đã giành được
Huy chương Bạc.

Trong năm 2019, tỉnh đã cử
các đoàn vận động viên tham
gia 2 cuộc thi, hội thi về thể thao
dân tộc. Trong đó, tại Chương
trình du lịch “Qua những miền di
sản Việt Bắc” lần thứ XI được tổ
chức tại Lạng Sơn, đã đoạt 1 giải
nhất, 4 giải nhì, 1 giải ba; tại Hội
thi Thể thao các dân tộc toàn
quốc lần thứ XI, khu vực I được
tổ chức tại Bắc Kạn, đoạt 2 Huy
chương Vàng, 1 Huy chương
Bạc và 2 Huy chương Đồng. 

Bên cạnh đó, để tạo nền tảng
phát triển các môn thể thao dân
tộc, tỉnh luôn quan tâm đầu tư cơ
sở vật chất, các thiết chế thể
thao cho cơ sở. Đến nay, hầu hết
các xã trên địa bàn tỉnh đều có
sân thể thao. Việc quan tâm và
phát triển các môn thể thao dân
tộc đã góp phần gìn giữ và phát
huy những giá trị văn hóa tốt đẹp
của các dân tộc trên địa bàn.
Đồng thời, tạo sân chơi lành
mạnh, nâng cao sức khỏe người
dân, thúc đẩy phát triển phong
trào thể thao quần chúng trên
địa bàn tỉnh.

Các vận động viên tham gia môn đẩy gậy tại Liên hoan Văn
nghệ, thể thao xã Phúc Yên (Lâm Bình).

t Duy trì và phát triển...
(Tieáp theo trang 33)


