
KẾ HOẠCH

thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp

của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu

số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-BVHTTDL ngày 06/01/2022 của Bộ Văn hóa,

Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai

đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025;

Căn cứ Hướng dẫn số 677/HD-BVHTTDL ngày 03/3/2022 của Bộ Văn hóa,

Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá

trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du

lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,

Căn cứ Văn bản số 4135/UBND-KT ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân

tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai

đoạn 1 từ năm 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân

dân tỉnh về phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025,

định hướng đến năm 2030;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo

tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với

phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Dự án), với các nội dung cụ thể, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu; phân công nhiệm vụ cụ

thể cho các địa phương, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở phối hợp trong

việc triển khai thực hiện Dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hoàn thành đúng
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tiến độ theo nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 677/HD-BVHTTDL ngày 

03/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 423/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  

Đảm bảo thực hiện các mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển bền vững; tạo sự thống nhất trong 

hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong xã hội, tiếp tục củng cố, xây dựng khối 

đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

2. Yêu cầu 

Quá trình triển khai thực hiện phải xác định đúng đối tượng, đảm bảo  công 

khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng 

đồng và người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; huy động, lồng ghép, đa 

dạng hóa các nguồn lực để đảm bảo hoàn thành các nội dung của Dự án. 

Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải đầy đủ, cụ thể và có tính khả thi cao.  

Việc phối hợp giữa cơ quan, đơn vị, địa phương phải chặt chẽ, hiệu quả, có sự 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân đảm bảo phù hợp, thống nhất. 

Xác định rõ thời gian, tiến độ thực hiện, hoàn thành, đồng thời chú trọng việc 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá chất lượng, hiệu quả các nội 

dung, công việc đề ra trong Kế hoạch. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu 

số phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt chú trọng di sản văn hóa các dân tộc có 

nguy cơ mai một; phát huy vai trò các chủ thể trong bảo tồn và phát huy văn hóa 

các dân tộc. Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc 

thiểu số trong tỉnh, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Góp phần làm giảm 

chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, các dân tộc 

trong tỉnh; gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn 

hóa truyền thống của các dân tộc; tạo nền tảng đưa du lịch trở thành ngành kinh 

tế quan trọng, đóng góp chung vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

- Khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tiêu biểu 

của dân tộc Pà Thẻn. 

- Khảo sát, sưu tầm, kiểm kê, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống: Trang 

phục, đồ dùng sinh hoạt, nhạc cụ... của các dân tộc thiểu số. 

- Tổ chức bảo tồn ít nhất 05 lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu 

số tại các địa phương để khai thác, xây dựng thành sản phẩm phát triển du lịch. 



3 

- Xây dựng chính sách và thực hiện hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân 

ưu tú người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức 12 lớp tập huấn truyền dạy văn hóa phi vật thể của các dân tộc 

thiểu số có khó khăn đặc thù và nguy cơ mai một; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ cho công chức văn hóa xã, các nghệ nhân người dân tộc thiểu số; bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ du lịch, kỹ năng chế biến món ăn; kỹ năng hướng dẫn phục 

vụ lưu trú; kỹ năng phục vụ khách du lịch. 

- Hỗ trợ khoảng 06 chương trình nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy 

di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một. 

- Xây dựng 12 mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, mô hình 

di sản kết nối với các hành trình du lịch. 

- Xây dựng 59 câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Hỗ trợ hoạt động ít nhất 108 đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng 02 điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

- Xây dựng 03 nội dung xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền 

thống đồng bào dân tộc thiểu số cấp phát cho cộng đồng các dân tộc thiểu số. 

- Tổ chức 01 ngày hội, giao lưu, liên hoan các loại hình văn hóa nghệ thuật 

truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tổ chức 07 hoạt động thi đấu thể thao truyền thống trong các Ngày hội, 

Liên hoan, Giao lưu các trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số (cấp tỉnh 01 

cuộc, cấp huyện 06 cuộc). 

- Hỗ trợ khoảng 09 chương trình tuyên truyền quảng bá rộng rãi giá trị văn 

hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; chương trình quảng bá xúc 

tiến du lịch các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kết hợp với nghiên 

cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng 

cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Hỗ trợ đầu tư bảo tồn 02 làng, bản truyền thống các đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

- Hỗ trợ xây dựng khoảng 56 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

- Hỗ trợ chống xuống cấp ít nhất 03 di tích; tu bổ, tôn tạo 02 di tích quốc 

gia đặc biệt và di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị văn hóa và thể thao cho 62 thôn vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. Đầu tư xây dựng 60 thiết chế văn hóa và thể thao tại các 

thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
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- Xây dựng 01 mô hình bảo tàng sinh thái tại làng văn hóa nhằm bảo tàng 

hóa di sản văn hóa trong cộng đồng các dân tộc thiểu số hướng tới phát triển du 

lịch cộng đồng. 

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Các nội dung do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện: 

1.1. Tiểu dự án 2: Khảo sát, sưu tầm, kiểm kê, tư liệu hóa di sản văn hóa 

truyền thống: Trang phục, đồ dùng sinh hoạt, nhạc cụ... của các dân tộc thiểu số 

* Về kiểm kê di sản văn hóa truyền thống: 

- Khảo sát đánh giá về di sản văn hóa truyền thống ở cộng đồng; 

- Tập huấn cho cộng đồng về kiểm kê di sản văn hóa truyền thống; 

- Kiểm kê di sản văn hóa truyền thống; 

- Xây dựng danh mục kiểm kê di sản văn hóa truyền thống; 

- Xây dựng, tổng hợp, đề xuất các biện pháp bảo vệ di sản văn hóa truyền thống; 

- Báo cáo kết quả kiểm kê di sản văn hóa truyền thống; 

- Đánh giá kết quả kiểm kê di sản văn hóa truyền thống. 

* Về sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống  

- Tập huấn cho cộng đồng về sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống; 

- Triển khai sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể: phỏng vấn, điều tra, 

quay phim, chụp ảnh, lập bản đồ, báo cáo khoa học về di sản văn hóa truyền thống; 

- Trình diễn, trưng bày kết quả sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống; 

- Đánh giá kết quả sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống. 

* Địa bàn thực hiện: Các huyện, thành phố. 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 - 2024. 

1.2. Tiểu dự án 3: Tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc 

thiểu số tại các địa phương để khai thác, xây dựng thành các sản phẩm du lịch: 

- Khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để bảo tồn lễ hội truyền 

thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số; 

- Thuê chuyên gia nghiên cứu, chuyên gia tư vấn, hỗ trợ nghiên cứu, bảo 

tồn lễ hội truyền thống; 

- Mua vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, báo, 

tạp chí tham khảo, thiết kế, phần mềm, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, 

sưu tầm, bảo tồn lễ hội; 

- Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy phương pháp, kỹ năng bảo tồn lễ hội 

truyền thống; 

- Tổ chức trình diễn, tái hiện lễ hội truyền thống: Lắp đặt, trang trí sân khấu, 

khu vực trình diễn; thuê trang phục, đạo cụ, nhạc cụ; trang thiết bị, vật tư; lễ vật 

phục vụ nghi lễ văn hóa; hỗ trợ chi phí tập luyện, trình diễn cho nghệ nhân, diễn 
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viên là người dân tộc thiểu số tham gia trình diễn; hỗ trợ tiền ăn, tiền phương tiện 

đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho nghệ nhân, diễn viên là người dân tộc thiểu số; 

- Sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, giới thiệu 

lễ hội truyền thống các dân tộc;  

- Thông tin, tuyên truyền phục vụ bảo tồn lễ hội truyền thống các dân tộc 

thiểu số. 

* Địa bàn thực hiện: Huyện Hàm Yên (lễ hội truyền thống dân tộc Mông); 

huyện Sơn Dương (lễ hội truyền thống người Cao Lan, lễ hội cầu May dân tộc 

Tày); huyện Na Hang (lễ hội giã cốm dân tộc Tày); huyện Chiêm Hóa (lễ hội lồng 

tông của dân tộc Tày, xã Yên Lập). 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 - 2025. 

1.3. Tiểu dự án 4: Xây dựng chính sách và thực hiện hỗ trợ nghệ nhân 

nhân dân, nghệ nhân ưu tú là đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu 

tú người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa 

truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận; 

- Hỗ trợ kinh phí cho nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc 

thiểu số truyền dạy văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số. 

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành xây dựng chính sách hỗ trợ: Trong năm 

2022; thực hiện hỗ trợ: Từ năm 2021 - 2025. 

1.4. Tiểu dự án 5: Tổ chức tập huấn truyền dạy văn hóa phi vật thể của 

các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù và nguy cơ mai một; bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ cho công chức văn hóa xã, các nghệ nhân người dân tộc thiểu 

số; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ du lịch, kỹ năng chế biến món ăn; kỹ 

năng hướng dẫn phục vụ lưu trú; kỹ năng phục vụ khách du lịch. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy về bảo tồn, 

phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; 

Nghệ thuật trình diễn dân gian (bao gồm: âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình 

thức trình diễn dân gian khác); Tập quán xã hội (bao gồm: luật tục, hương ước, chuẩn 

mực đạo đức, nghi lễ và các phong tục khác); Lễ hội truyền thống; Nghề thủ công 

truyền thống; Tri thức dân gian (bao gồm: tri thức về thiên nhiên, đời sống con người, 

lao động sản xuất, y, dược học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các tri thức dân 

gian khác). 

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vụ du lịch gắn với việc khai thác 

các giá trị văn hóa truyền thống tại các điểm đến du lịch tiêu biểu vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi: Văn hóa, giao tiếp ứng xử, kỹ năng đón tiếp phục vụ khách du lịch; 

kỹ năng, phương pháp chế biến món ăn; kỹ năng phục vụ lưu trú du lịch; kỹ năng 

điều hành tour; kỹ năng hướng dẫn du lịch. 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 - 2025. 
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1.5. Tiểu dự án 6: Hỗ trợ chương trình nghiên cứu, phục dựng bảo tồn, 

phát triển văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một 

- Nghiên cứu các giải pháp phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống 

các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một;  

- Khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để bảo tồn, phát huy các  

loại hình văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số; 

- Thuê chuyên gia nghiên cứu, chuyên gia tư vấn, hỗ trợ nghiên cứu, bảo tồn; 

- Mua vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, báo, 

tạp chí tham khảo, thiết kế, phần mềm, công nghệ phục vụ hoạt động các loại hình 

văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số; 

- Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số 

có nguy cơ mai một;  

- Tổ chức trình diễn, tái hiện các loại hình văn hóa phi vật thể: Lắp đặt, trang 

trí sân khấu, khu vực trình diễn; thuê trang phục, đạo cụ, nhạc cụ; trang thiết bị, vật 

tư; lễ vật (phục vụ nghi thức văn hóa truyền thống); hỗ trợ chi phí tập luyện, biểu 

diễn cho nghệ nhân, diễn viên là người dân tộc thiểu số trình diễn đối với hoạt động 

bảo tồn, phục dựng văn hóa phi vật thể.; tiền ăn, tiền phương tiện đi lại, tiền thuê 

phòng nghỉ cho nghệ nhân, diễn viên là người dân tộc thiểu số. 

- Sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá 

văn hóa truyền thống các dân tộc; 

- Thông tin, tuyên truyền phục vụ bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa 

phi vật thể của các dân tộc thiểu số; 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo tồn, phát huy các loại 

hình văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số. 

* Địa bàn thực hiện: Các huyện trong tỉnh. 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 - 2025. 

1.6. Tiểu dự án 11: Xây dựng nội dung xuất bản sách, đĩa phim tư liệu 

về văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số cấp phát cho cộng đồng các 

dân tộc thiểu số. 

Xuất bản ấn phẩm thông tin giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của gia đình, 

thôn bản, làng xã trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi; giới thiệu các 

phương pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc 

thiểu số; các mô hình phát triển du lịch bền vững tại các khu, điểm du lịch vùng 

dân tộc thiểu số; các tiềm năng, thế mạnh, thành tựu phát triển kinh tế, xóa đói 

giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi bằng tiếng dân tộc thiểu số và tiếng 

nước ngoài. 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 - 2025. 

 



7 

1.7. Tiểu dự án 12: Tổ chức ngày hội, giao lưu, liên hoan các loại hình 

văn hóa nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số (dân tộc Sán Chay). 

Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, 

trình diễn trang phục dân tộc, dệt thổ cẩm truyền thống; trình diễn, giới thiệu trích 

đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa các dân tộc; trưng bày triển lãm các đặc 

trưng văn hóa, ẩm thực các dân tộc; tổ chức thi đấu thể thao truyền thống và trò 

chơi dân gian; tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng và một 

số hoạt động khác do tỉnh đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024. 

1.8. Tiểu dự án 13.2: Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống 

các dân tộc thiểu số cấp tỉnh trong các Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan nhằm 

bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc 

thiểu số. 

Tổ chức đa dạng các hoạt động thi đấu thể thao truyền thống trong khuôn khổ 

các Ngày hội, Liên hoan, Giao lưu văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số nhằm bảo 

tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

1.9. Tiểu dự án 14: Hỗ trợ chương trình tuyên truyền quảng bá rộng rãi 

giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; chương trình 

quảng bá xúc tiến du lịch các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kết 

hợp với nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản 

phẩm du lịch đặc trưng cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

- Thuê chuyên gia tư vấn xây dựng các chương trình truyền thông; 

- Hỗ trợ xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhằm truyền 

thông, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số 

theo dự án hoặc đề cương chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, các cuộc thi sáng tạo nghệ thuật về văn 

hóa các dân tộc thiểu số; các cuộc trưng bày, triển lãm đề tài về dân tộc thiểu số; 

- Quảng bá, xúc tiến, truyền thông du lịch kết hợp nghiên cứu, khảo sát tiềm 

năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi: Xây dựng website, trang mạng xã hội, ứng dụng di động 

trong lĩnh vực du lịch; xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng bá trực tuyến 

trong lĩnh vực du lịch; xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thương hiệu 

du lịch Việt Nam trong và ngoài nước; tổ chức các đoàn khảo sát cho báo chí, 

doanh nghiệp trong và ngoài nước; tổ chức các đoàn khảo sát cho báo chí, doanh 

nghiệp nước ngoài đến khảo sát điểm đến đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các 

chương trình tọa đàm, hội thảo nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch; xây dựng 

hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch của điểm đến. 

* Địa bàn thực hiện: Các huyện, thành phố. 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 - 2025. 
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1.10. Tiểu dự án 15: Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản truyền thống vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Bảo tồn giá trị văn hóa vật thể 

+ Bảo tồn các công trình kiến trúc, các công cụ lao động và sinh hoạt tiêu 

biểu, các sản phẩm của quá trình lao động sáng tạo từ nghề thủ công truyền thống 

và các sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học của đồng bào dân 

tộc thiểu số 

+ Bảo tồn cảnh quan không gian văn hoá truyền thống của làng, bản như 

bến sông, bến hồ, giếng làng, cổng làng, cảnh quan khu vực sông, suối, ao, hồ, 

rừng cây, thác nước, cây cổ thụ, hòn núi, tảng đá và các vật thể tự nhiên hoặc nhân 

tạo gắn với đời sống tín ngưỡng, tâm linh. 

- Bảo tồn giá trị văn hoá phi vật thể: Trò chơi dân gian; dân ca, dân nhạc, 

dân vũ; lễ hội truyền thống; ngữ văn dân gian; trang phục truyền thống; nghề thủ 

công truyền thống; văn hóa ẩm thực truyền thống; tri thức dân gian. 

- Hỗ trợ phát triển du lịch: Hỗ trợ xúc tiến, quảng bá du lịch; Hỗ trợ phát 

triển thương hiệu du lịch. 

* Địa bàn thực hiện: Làng văn hóa thôn Động Sơn, xã Chân Sơn, huyện 

Yên Sơn và làng văn hóa thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang. 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 - 2025. 

1.11. Tiểu dự án 16: Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số. 

- Mua tài liệu, sách cho tủ sách mới xây dựng; cập nhật, bổ sung sách, tài 

liệu mới cho tủ sách hiện có phù hợp với yêu cầu sử dụng của cán bộ và nhân dân 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 

- Mua tủ mới hoặc bảo dưỡng tủ sách định kỳ; 

- Hỗ trợ việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách. 

* Địa bàn thực hiện: Các huyện, thành phố. 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 - 2025. 

1.12. Tiểu dự án 17: Hỗ trợ chống xuống cấp; tôn tạo di tích quốc gia 

đặc biệt, di tích quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình, huyện Chiêm Hóa và di tích 

quốc gia Làng Ngòi - Đá Bàn, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. 

- Chống xuống cấp di tích đình Yên Thượng (đình Hạ Yên), thôn Yên 

Thượng, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương; địa điểm nhân dân nuôi giấu cán bộ 

cách mạng, thôn Khuổi Hóp, xã Linh Phú, huyện Chiêm Hoá; địa điểm Bác Hồ ở 

và làm việc tại thôn 5, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn. 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 - 2025. 
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1.13. Tiểu dự án 18.1: Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị nhà văn hóa tại các 

thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao đối với các 

nhà văn hóa, khu thể thao thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

* Địa bàn thực hiện: Các huyện, thành phố. 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 - 2025. 

2. Các nội dung do Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ trì thực hiện: 

2.1. Tiểu dự án 1: Khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền 

thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số có dân số ít người (dân tộc Pà Thẻn) 

- Khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để bảo tồn, phát huy các loại 

hình văn hóa truyền thống của dân tộc; 

- Thuê chuyên gia nghiên cứu, chuyên gia tư vấn, hỗ trợ nghiên cứu, bảo tồn; 

- Mua vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, báo, tạp 

chí tham khảo, thiết kế, phần mềm, công nghệ phục vụ hoạt động các loại hình 

văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số rất ít người; 

- Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy các loại hình văn hóa truyền thống; 

- Tổ chức biểu diễn, tái hiện các loại hình thức văn hóa truyền thống: Lắp 

đặt, trang trí sân khấu, khu vực trình diễn; thuê trang phục, đạo cụ, nhạc cụ; trang 

thiết bị, vật tư; lễ vật (phục vụ nghi thức văn hóa truyền thống); hỗ trợ chi phí tập 

luyện, biểu diễn cho nghệ nhân, diễn viên là người dân tộc  thiểu số trình diễn đối 

với hoạt động bảo tồn, phục dựng văn hóa truyền thống; hỗ trợ tiền ăn, tiền phương 

tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ nghệ nhân, diễn viên là người dân tộc thiểu số; 

- Sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá 

văn hóa truyền thống; 

- Thông tin, tuyên truyền phục vụ bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa 

truyền thống của dân tộc; 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo tồn, phát huy các loại 

hình văn hóa truyền thống của dân tộc. 

* Địa bàn thực hiện: Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình và xã Linh Phú, 

huyện Chiêm Hóa. 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 - 2025. 

2.2. Tiểu dự án 7: Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc 

thiểu số, mô hình di sản kết nối với các hành trình du lịch. 

- Khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để xây dựng mô hình; 

- Thuê chuyên gia nghiên cứu, chuyên gia tư vấn, hỗ trợ nghiên cứu xây dựng 

mô hình; 

- Mua vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, báo, 

tạp chí tham khảo, thiết kế, phần mềm, công nghệ phục vụ xây dựng mô hình; 
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- Tổ chức lớp tập huấn về phương pháp, kỹ năng xây dựng và nhân rộng các 

mô hình; 

- Tổ chức thực nghiệm các mô hình: Lắp đặt, trang trí sân khấu, khu vực trình 

diễn; thuê trang phục, đạo cụ, nhạc cụ; trang thiết bị, vật tư phục vụ xây dựng các mô 

hình; hỗ trợ chi phí tập luyện, biểu diễn cho nghệ nhân, diễn viên là người dân tộc 

thiểu số trình diễn đối với hoạt động bảo tồn, phục dựng văn hóa phi vật thể; tiền 

ăn, tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho nghệ nhân, diễn viên là người 

dân tộc thiểu số; 

- Sản xuất phim tài liệu về quá trình xây dựng các mô hình, phục vụ công tác 

bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống các dân tộc; 

- Thông tin, tuyên truyền rộng rãi các mô hình; 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng các mô hình. 

- Địa bàn thực hiện: Các huyện trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 - 2025. 

2.3. Tiểu dự án 8: Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại 

các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để xây dựng câu lạc bộ sinh 

hoạt văn hóa dân gian; 

- Mua vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, tài liệu phục vụ xây dựng câu lạc bộ 

sinh hoạt văn hóa dân gian; 

- Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa dân gian. 

- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ định kỳ (tập luyện, biểu diễn văn hóa - nghệ 

thuật, cuộc thi văn nghệ dân gian): Lắp đặt, trang trí sân khấu, khu vực trình diễn; 

thuê trang phục, đạo cụ, nhạc cụ; trang thiết bị, vật tư; lễ vật phục vụ nghi thức 

văn hóa truyền thống; hỗ trợ chi phí tập luyện, biểu diễn cho nghệ nhân, diễn viên 

là người dân tộc thiểu số; chi giải thưởng cho cá nhân, tập thể, bồi dưỡng cho người 

phục vụ, người dẫn chương trình tại các cuộc thi văn nghệ của câu lạc  bộ; tiền ăn, 

tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ nghệ nhân, diễn viên là người dân tộc 

thiểu số. 

- Sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá 

văn hóa dân gian; 

- Thông tin, tuyên truyền phục vụ bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa 

phi vật thể của các dân tộc thiểu số. 

* Địa bàn thực hiện: Các huyện, thành phố. 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 - 2025. 

2.4. Tiểu dự án 9: Hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ truyền thống tại các 

thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Hướng dẫn tổ chức và hoạt động cho đội văn nghệ; 
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- Dàn dựng và biểu diễn các chương trình văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính 

trị, các sự kiện văn hóa, xã hội, ngày lễ, kỷ niệm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn 

hóa tinh thần của đông đảo quần chúng nhân dân ở địa phương. 

- Mua sắm trang phục, đạo cụ, nhạc cụ; thuê hoặc mua sắm thiết bị âm 

thanh, ánh sáng đáp ứng tối thiểu nhu cầu tập luyện, biểu diễn. 

- Hỗ trợ đội văn nghệ tập luyện, biểu diễn. 

* Địa bàn thực hiện: Các huyện, thành phố. 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 - 2025. 

2.5. Tiểu dự án 10: Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Hỗ trợ xây dựng, thiết kế nhà vệ sinh đạt chuẩn phù hợp với địa phương; 

trang bị thùng rác công cộng; 

- Trang bị nhạc cụ, đạo cụ biểu diễn; 

- Sưu tầm, phục chế, phục dựng hiện vật 

- Thiết kế, lắp đặt biển chỉ dẫn du lịch; 

- Hỗ trợ xây dựng nhà trưng bày; 

- Xây dựng trung tâm thông tin du lịch; 

- Hỗ trợ phục dựng cảnh quan, làm giàu tài nguyên, đường dạo nội bộ, điện chiếu 

sáng, sơ đồ tour tuyến, biển hiệu các hộ gia đình có dịch vụ phục vụ khách du lịch. 

* Địa bàn thực hiện: Huyện Lâm Bình và huyện Chiêm Hóa. 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 - 2025. 

2.6. Tiểu dự án 13.1: Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống 

các dân tộc thiểu số cấp huyện trong các Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan nhằm 

bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc 

thiểu số. 

Tổ chức đa dạng các hoạt động thi đấu thể thao truyền thống trong khuôn khổ 

các Ngày hội, Liên hoan, Giao lưu văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số nhằm bảo 

tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số . 

* Địa bàn thực hiện: Các huyện trong tỉnh. 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 - 2025. 

2.7. Tiểu dự án 18.2: Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế nhà văn hóa tại 

các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Xây dựng mới nhà văn hóa - khu thể thao đối với thôn đặc biệt khó khăn 

nơi chưa có nhà văn hóa. 

- Cải tạo nhà văn hóa - khu thể thao thôn hiện có nhưng đã xuống cấp thuộc 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nơi có phong trào văn nghệ hoạt động sôi nổi, 

tích cực. 

* Địa bàn thực hiện: Các huyện trong tỉnh. 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 - 2025. 
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2.8. Tiểu dự án 19: Xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái tại làng văn hóa 

nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa trong cộng đồng các dân tộc thiểu số hướng 

tới phát triển du lịch cộng đồng. 

- Xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi 

vật thể trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển cộng đồng và 

phát triển du lịch. Mô hình tổng thể bao gồm: Không gian, lãnh thổ, địa điểm văn 

hóa; giao thông tiếp cận điểm đến; công trình kiến trúc công cộng; công trình nhà 

ở cộng đồng; công trình phục vụ khách tham quan; không gian văn hóa liên quan. 

* Địa bàn thực hiện: Huyện Lâm Bình 

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 - 2025. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở 

1.1. Phòng Quản lý Di sản văn hóa 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan tham 

mưu xây dựng kế hoạch và hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện Dự án cho cả giai đoạn và hàng quý, năm; tham mưu thành lập Ban 

thực hiện Dự án của Sở và phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp 

chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung của Dự án. 

- Chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện các tiểu dự án: 3, 5, 6, 11, 15, 17. 

- Phối hợp với Bảo tàng tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc 

tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các phòng chuyên môn thuộc Sở 

triển khai thực hiện các tiểu dự án. 

- Phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Bảo tàng tỉnh và các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội 

dung của dự án được phân công đảm bảo nội dung, tiến độ. 

1.2. Phòng Quản lý Du lịch. 

- Chủ trì tham mưu, phối hợp với Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Văn phòng 

Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp thực hiện các tiểu dự án: 5, 14. 

- Tham mưu phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố triển khai thực hiện các tiểu dự án: 7, 10. 

1.3. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Chủ trì tham mưu, phối hợp với Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Văn phòng Sở, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp thực hiện các tiểu dự án: 5, 12, 18.1. 

- Tham mưu phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Thư viện tỉnh, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các tiểu dự án: 8, 9, 16, 18.2. 

1.4. Phòng Quản lý Thể dục thể thao. 

- Chủ trì tham mưu, phối hợp với Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Văn phòng 

Sở, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

thực hiện tiểu dự án 13.2. 
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- Tham mưu phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các 

huyện triển khai thực hiện tiểu dự án 13.1. 

1.5. Phòng Tổ chức pháp chế 

Chủ trì tham mưu, phối hợp với Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Văn phòng 

Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu thực hiện tiểu dự án 4. 

1.6. Văn phòng Sở 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nguồn vốn và bố trí kinh 

phí kịp thời, đầy đủ để tổ chức thực hiện Dự án theo kế hoạch. 

- Hướng dẫn các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở thanh, quyết toán 

kinh phí đảm bảo đúng quy định. 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở 

2.1. Bảo tàng tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Văn phòng Sở, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp thực hiện tiểu dự án 2. 

- Tham mưu phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình thực 

hiện tiểu dự án 19. 

2.2. Thư viện tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Phòng Quản lý Văn hóa 

và Gia đình, Văn phòng Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tiểu 

dự án 16. 

2.3. Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh 

Phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố thực hiện tiểu dự án 12. 

2.4. Trung tâm Văn hóa tỉnh 

Phối hợp với Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Phòng Quản lý Văn hóa và 

Gia đình, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tiểu dự án 6, 12. 

2.5. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng. 

Phối hợp với Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố thực hiện tiểu dự án 11. 

2.6. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao 

Phối hợp với Phòng Quản lý thể dục, thể thao, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố thực hiện tiểu dự án 13. 

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

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các tiểu dự án đã được phân 

cấp đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hoàn thành đúng tiến độ; định kỳ tổng hợp kết 

quả thực hiện gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò, trách nhiệm 

của cả hệ thống chính trị, nhân dân địa phương trong thực hiện Kế hoạch. Huy 

động, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án, chính sách có cùng mục 

tiêu trên địa bàn để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt các tiểu dự án 

do Sở được giao chủ trì thực hiện trên địa bàn. 

- Thực hiện quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư, hỗ trợ đảm bảo phát huy 

hiệu quả thiết thực, đúng mục tiêu, đối tượng; đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025. Trong 

quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở kịp thời báo cáo Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:   

- Bộ VHTTDL (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Vụ VHDT, Bộ VHTT&DL; 

- Ban Dân tộc tỉnh (p/h); 

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Lãnh đạo Sở (c/đ); 

- Các đơn vị SN trực thuộc Sở (t/h); 

- VP Sở, các phòng: QLDL, QLVH&GĐ, 

  QLTDTT; TCPC (t/h); 

- Lưu: VT, QLDSVH (Hoa). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hòa 
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