
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ VĂN HÓA, THÊ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:        /KH-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 12  tháng 7 năm 2022 

  

KẾ HOẠCH  
Tổ chức Liên hoan văn hoá các dân tộc tỉnh Tuyên Quang  

gắn với Vòng thi Chung khảo “Người đẹp xứ Tuyên” năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, 

Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân 

loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022; Văn bản số 2564/UBND-THVX ngày 

06/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 

88/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn 

hoá các dân tộc tỉnh Tuyên Quang gắn với Vòng thi Chung khảo “Người đẹp xứ 

Tuyên” năm 2022 (sau đây gọi tắt là Liên hoan), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU      

 1. Mục đích 

         - Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2022 nhằm tiếp tục 

khai thác, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên 

địa bàn tỉnh. Tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng trong tỉnh được 

gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc, góp 

phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát 

huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc . 

          - Liên hoan gắn với Vòng thi Chung khảo Người đẹp xứ Tuyên là hoạt 

động nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh về đất và 

người, tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến du khách 

trong nước và quốc tế. 

 2. Yêu cầu 

- Liên hoan phải được tổ chức đảm bảo phong phú về nội dung, thiết thực, 

hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Các tiết mục tham gia Liên hoan của các đoàn phải được 

chuẩn bị chu đáo, là những tiết mục phản ánh nét văn hóa đặc sắc nhất của các dân tộc 

trên địa bàn. 
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- Việc phối hợp tổ chức các hoạt động phải đảm bảo đồng bộ, linh hoạt và 

thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG 

THAM GIA 

* Họp các Trưởng đoàn:  

- Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 25/8/2022. 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Na Hang. 

1. Triển lãm ảnh  “Sắc màu văn hoá các dân tộc Tuyên Quang” 

- Nội dung: Các hộp ảnh triển lãm giới thiệu về sắc màu văn hóa các dân tộc 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Thời gian: Từ ngày 25/8 đến 10/9/2022. 

 - Địa điểm: Khu vực Quảng trường huyện Na Hang. 

- Hình thức: Trưng bày ngoài trời.  

- Thành phần tham gia: Các huyện, thành phố; các tác giả  ảnh trong và ngoài 

tỉnh. Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 15 file ảnh (kích thước chiều dài tối thiểu 

4.000 Pixels, định dạng JPG, độ phân giải hình ảnh 300dpi, dung lượng tối thiểu 

6Mb/file) có chú thích ảnh rõ ràng gửi về Ban tổ chức (qua Trung tâm Văn hoá 

tỉnh) để in, phóng ảnh, tổ chức trưng bày. 

2. Giới thiệu nghi lễ sinh hoạt truyền thống các dân tộc  

- Thời gian: Từ 8 giờ ngày 26/8/2022 (các đơn vị giới thiệu, trình diễn theo 

thứ tự do Ban Tổ chức sắp xếp). 

- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường huyện Na Hang. 

- Thành phần tham gia: 07 huyện, thành phố.  

- Nội dung: Mỗi đơn vị trình diễn, giới thiệu 01 lễ hội (trích đoạn) hoặc 

nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc có giá trị đặc sắc, tiêu biểu của địa phương 

mình (thời lượng không quá 15 phút). 

          3. Trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa các dân tộc 

- Thời gian: Trưng bày từ ngày 26/8 đết hết ngày 27/8/2022. 

Các huyện chuẩn bị, hoàn thành gian trưng bày chiều 25/8. Ban Giám khảo 

chấm các gian trưng bày từ 14 giờ chiều ngày 26/8/2022. 

- Địa điểm: Khu vực Quảng trường huyện Na Hang. 

- Thành phần tham gia: 07 huyện, thành phố.  

- Hình thức: Ban Tổ chức dựng sẵn cho mỗi đơn vị 01 gian trưng bày 

(diện tích 6m x 3m); các đơn vị tự thiết kế, trưng bày đảm bảo mỹ quan, phù hợp 

với gian hàng và không gian cho phép.  
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- Nội dung: Trưng bày những hiện vật văn hoá tiêu biểu, như: Đồ thờ tự, 

trang phục, nhạc cụ, đồ thủ công mỹ nghệ, hình ảnh các hoạt động tiêu biểu về 

văn hóa, thể thao và du lịch; thiết kế không gian sinh hoạt văn hóa gắn với giới 

thiệu quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm hàng hoá đặc trưng của địa phương để 

du khách nghiên cứu, tham quan, trải nghiệm.  

4. Liên hoan văn hoá các dân tộc 

- Thời gian:  

- Chương trình liên hoan: Từ 20 giờ, ngày 26/8/2022. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Phát biểu của lãnh đạo tỉnh. 

+ Chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quần chúng. 

          + Tổng kết, bế mạc (chung các hoạt động văn hoá, triển lãm). 

          - Địa điểm: Sân khấu Quảng trường huyện Na Hang. 

- Thành phần tham gia: Mỗi huyện, thành phố thành lập 01 đoàn văn 

nghệ quần chúng gồm các nghệ nhân, diễn viên là hạt nhân văn nghệ quần chúng, 

các dân tộc cư trú trên địa bàn huyện, thành phố. Số lượng nghệ nhân, diễn viên 

của mỗi đoàn tùy thuộc vào cấu trúc chương trình tham gia liên hoan và tình hình 

thực tế của đơn vị. 

- Nội dung, hình thức: Mỗi đoàn tham gia chuẩn bị 01 chương trình văn 

nghệ quần chúng các dân tộc bao gồm: ca, múa, nhạc. .. (thời lượng 15 phút). Nội 

dung tập trung khai thác các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc của 

địa phương; khuyến khích những tiết mục dân ca, dân vũ truyền thống độc đáo và 

nghệ nhân là người dân tộc thiểu số tham gia biểu diễn. 

(Danh sách diễn viên, chương trình tham gia Liên hoan văn hoá các dân tộc và 

trích đoạn nghi lễ sinh hoạt truyền thống các dân tộc gửi về Trung tâm Văn hóa 

tỉnh trước ngày 10/8/2022 để tổng hợp). 

5. Vòng chung khảo “Người đẹp xứ Tuyên” 

- Các thí sinh tham gia các hoạt động chụp ảnh, ghi hình, thiện nguyện tại 

huyện Na Hang, Lâm Bình theo chương trình của Ban Tổ chức sắp xếp từ ngày 

22/8 đến ngày 27/8/2022. 

- Tham gia Vòng Chung khảo. 

+ Thời gian: 20h ngày 27/8/2022. 

+ Địa điểm: Sân khấu Quảng trường huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

+ Nội dung:  Thí sinh thi trình diễn trang phục dân tộc, áo dài, trang phục thể 

thao phù hợp. Thi tài năng (thí sinh thể hiện năng khiếu của bản thân trên sân khấu). 
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Ban Giám khảo Cuộc thi "Người đẹp xứ Tuyên" chấm điểm, lựa chọn 22 thí 

sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết Cuộc thi. 

             (Trong chương trình có xen kẽ các tiết mục nghệ thuật). 

III. KHEN THƯỞNG 

 Ban Tổ chức chấm điểm, trao giải Xuất sắc, giải Khá cho từng nội dung 

tham gia, gồm: 

- Gian trưng bày và giới thiệu nghi lễ sinh hoạt truyền thống của các đơn vị tham gia. 

 - Cho các tiết mục tham gia Liên hoan. 

- Cho các đoàn tham gia liên hoan văn hoá các dân tộc; 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Các đơn vị tự đảm bảo kinh phí xây dựng chương trình, tổ chức tập luyện và 

tham gia Liên hoan văn hoá các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2022. 

- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức, giải thưởng, trang trí , tuyên 

truyền, phục vụ Liên hoan, thi Vòng chung khảo Người đẹp xứ Tuyên theo dự toán 

được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

1.1. Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung, 

chương trình chi tiết tổ chức Liên hoan; tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo. 

 - Tham mưu, chuẩn bị các nội dung công việc cụ thể, chi tiết để Sở làm 

việc với huyện Na Hang chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức 

Liên hoan và Vòng chung khảo Cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên”. 

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc Liên hoan. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ 

thời gian, chất lượng, nội dung chương trình. 

1.2. Văn phòng Sở 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình lập danh sách 

đại biểu, in giấy mời đại biểu mời dự Liên hoan và Vòng chung khảo Cuộc thi 

“Người đẹp xứ Tuyên”; giấy chứng nhận giải cho các đoàn, các tiết mục tham gia 

liên hoan; chuẩn bị biển tên, sắp xếp chỗ ngồi đại biểu mời; phục vụ, đón tiếp 

khách tại các hoạt động diễn ra ngày 26 và 27/8/2022 tại huyện Na Hang.  

- Tổng hợp dự toán kinh phí của các đơn vị gửi Sở Tài chính thẩm định. 
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1.3. Trung tâm Văn hóa tỉnh 

-  Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, 

Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện, nội dung 

phục vụ công tác trưng bày, triển lãm theo nội dung kế hoạch. 

- Phối hợp với Phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tham mưu thành lập 

Ban giám khảo Liên hoan; xây dựng chương trình, kịch bản các hoạt động; kịch 

bản, chương trình chi tiết khai mạc, bế mạc Liên hoan; dẫn chương trình; tuyên 

truyền về Liên hoan. 

- Chịu trách nhiệm liên hệ thiết kế, trang trí sân khấu (màn hình Led), đảm 

bảo âm thanh, ánh sáng, bàn ghế đại biểu, hoa tươi, nước uống,… (bao gồm cả 

phục vụ đêm Chung khảo cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên” 27/8/2022). Demo 

maket, kịch bản chương trình Liên hoan gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trước ngày 26/7/2022. 

 - Lập dự toán kinh phí, trình Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng hợp gửi Sở 

Tài chính thẩm định trước ngày 18/7/2022. 

2. Đề nghị Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh 

Cử phóng viên, nhà báo tham gia đăng tin bài tuyên truyền về các hoạt động 

trước, trong và sau Liên hoan, Vòng chung khảo cuộc thi “Người đẹp Xứ Tuyên”. 

Báo Tuyên Quang thực hiện truyền hình trực tiếp trên  Báo Tuyên Quang online cuộc 

Liên hoan văn hoá các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.  

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

- Chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông 

và Thể thao căn cứ Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn các 

sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc; chuẩn bị lực lượng, xây dựng và tổ chức tập 

luyện chương trình, thành lập đoàn tham gia đầy đủ các nội dung Liên hoan theo 

đúng kế hoạch. 

3.1. Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị ở địa phương đảm bảo các điều kiện về địa điểm, không gian tổ chức các hoạt 

động, về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, nguồn điện,… 

phục vụ Liên hoan và Vòng chung khảo cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên”; các điều 

phục vụ các hoạt động ngoài lề Vòng chung khảo Cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên” 

diễn ra tại địa bàn theo lịch trình của Ban Tổ chức. 
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- Cử 01 đồng chí lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện tham gia Phó trưởng Ban 

Tổ chức Liên hoan. 

3.2. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình:  

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các hoạt động ngoài lề Vòng chung khảo 

Cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên” diễn ra tại địa bàn theo lịch trình của Ban Tổ chức. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao các huyện, thành phố  

- Tuyển chọn diễn viên, nghệ nhân và thành lập đội văn nghệ quần chúng; 

xây dựng chương trình đảm bảo về chất lượng và nghệ thuật tham gia Liên hoan. 

- Tham gia Liên hoan đảm bảo đúng thành phần, nội dung theo quy định của 

Ban tổ chức; chủ động chuẩn bị trang thiết bị cần thiết để phục vụ phần trình diễn của 

từng đơn vị. 

- Khai thác các nghi lễ văn hoá truyền thống tiêu biểu, đặc sắc của các 

dân tộc để tham gia đảm bảo chất lượng. Chuẩn bị tốt các hiện vật văn hoá tiêu 

biểu, đồ thủ công mỹ nghệ, hình ảnh các hoạt động tiêu biểu về văn hóa dân tộc 

và du lịch của địa phương để trưng bày, triển lãm. 

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

thao huyện Na Hang phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình, 

Trung tâm Văn hoá tỉnh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất; đầu mối liên hệ 

nơi ăn, nghỉ cho các đoàn tham dự Liên hoan; thực hiện tuyên truyền cổ động về 

Liên hoan và Vòng chung khảo Cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên”. 

Đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Trung tâm Văn hóa tỉnh) để xin ý kiến Lãnh 

đạo Sở chỉ đạo, giải quyết.  

Thông tin cần liên hệ: Ông Trần Hải Quang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa  

tỉnh. Điện thoại: 0912.081.712. 

 

Nơi nhận:                                                                                                         
- UBND tỉnh ( B/c);                                                                                          
- UBND các huyện, thành phố ( P/hợp); 
- Phòng QLVH&GĐ;                                       
- Trung tâm VH tỉnh;                               T/hiện 
- Phòng VHTT; Trung tâm VHTT&TT 
 các huyện, thành phố;                                               
- Lưu: VT, QLVH&GĐ (Xuyên);     

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Âu Thị Mai 
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