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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền về quản lý di sản văn hóa 
 cho trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người uy tín vùng đồng bào  

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch 

tập huấn công tác tuyên truyền về quản lý di sản văn hóa cho trưởng thôn, bản, 
nghệ nhân, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, năm 2021, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn 
hóa cho trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số. Thông qua lớp tập huấn các học viên nắm vững và vận dụng có hiệu quả 
những kiến thức đã tiếp thu để triển khai thực hiện việc bảo tồn, phát huy giá trị di 

sản văn hóa trên địa bàn. 

- Việc tổ chức lớp tập huấn phải thiết thực, hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm, 
tránh lãng phí, hình thức, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và phải 

đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG TẬP HUẤN 

 1. Nội dung tập huấn: 

- Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam 

thắng cảnh; di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Phương pháp tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia giữ gìn, bảo tồn 

và phát huy di sản văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu 
phát triển của xã hội trong thời kỳ mới. 

 2. Thời gian, địa điểm:  

 - Thời gian: 02 ngày (dự kiến trong tháng 9/2021). 

 - Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  

 3. Đối tượng tham gia:       

 Các trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số. Tổng số 40 người (mỗi huyện 06 người, thành phố 04 người).  
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 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

 Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 
trấn lựa chọn, đề cử và tạo điều kiện cho học viên tham gia tập huấn đảm bảo đầy 
đủ, đúng đối tượng. 

 2. Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố  

 - Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn lựa chọn, đề cử và tạo điều kiện cho học viên tham gia tập huấn 
đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng. 

- Tổng hợp danh sách học viên dự tập huấn (theo biểu mẫu gửi kèm), gửi về 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 17/9/2021 (đồng thời gửi qua hòm 

thư điện tử: thuyhoa71bttq@gmail.com). 

 - Thông báo triệu tập, đôn đốc các học viên về dự lớp tập huấn theo đúng 

thời gian và địa điểm sau khi có Thông báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 3. Các phòng chuyên môn thuộc Sở  

 3.1. Phòng Quản lý Di sản văn hóa 

 - Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức lớp 

tập huấn; in tài liệu dự thảo phát biểu khai mạc, tổng hợp kết quả và báo cáo tổng 
kết lớp tập huấn... 

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở chuẩn bị địa điểm tổ chức lớp tập 

huấn; bố trí nơi ăn, nghỉ cho giảng viên, học viên; trang trí khánh tiết, tăng âm, 
nước uống... và các điều kiện khác phục vụ lớp tập huấn. 

 - Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở triển khai các 
nội dung công việc phục vụ lớp học. 

 3.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính      

 Thẩm định và chuẩn bị kinh phí tổ chức lớp tập huấn kịp thời, đầy đủ theo 

kế hoạch và dự toán kinh phí được duyệt, đồng thời hướng dẫn thanh, quyết toán 
kinh phí đúng quy định. 

3.3. Văn phòng Sở 

 Phối hợp với Phòng Quản lý Di sản văn hóa chuẩn bị địa điểm tổ chức lớp 

tập huấn; bố trí nơi ăn, nghỉ cho giảng viên, học viên; trang trí khánh tiết, tăng 
âm, nước uống... và các điều kiện khác phục vụ lớp tập huấn. 

 IV. KINH PHÍ TẬP HUẤN 

 1. Kinh phí tổ chức lớp tập huấn được giao tại Quyết định số 656/QĐ-
UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

 2. Kinh phí hỗ trợ học viên là người không hưởng lương từ ngân sách Nhà 

nước tham gia tập huấn thực hiện theo quy định hiện hành. 
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 Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền về quản lý di 
sản văn hóa cho trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người uy tín vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, năm 2021. Sở Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tổ chức lớp tập huấn đạt kết quả./. 

 

 
Nơi nhận: 
- UBND các huyện, TP (P/h);   
- Lãnh đạo Sở;      
- Phòng VH&TT các huyện, TP;                                           
- Phòng KH-TC, Văn phòng Sở;    T/h     

- Lưu: VT, QLDSVH (Hoa). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Âu Thị Mai 
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