
Phân công thực hiện các nhiệm vụ 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  
(Kèm theo Kế hoạch số 71/KH-SVHTTDL ngày 10/6/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

 

STT Nội dung hoạt động Lãnh đạo chỉ đạo 
Bộ phận chủ trì 

tham mưu 
Bộ phận phối hợp 

 

1 

 

Chỉ đạo, chịu trách nhiệm chung toàn bộ các hoạt động 

 

 
 

Các phòng CMNV; 

đơn vị trực thuộc Sở 

 

2 

 

Chương trình Lễ đón nhận Bằng ghi danh và khai mạc Lễ hội 

 

 

          Giám đốc Sở 

Phòng QLVHGĐ 
Các phòng CMNV, 

đơn vị trực thuộc 

 
 

3 
Chương trình Đêm  hội Thành Tuyên   

 

Đoàn Nghệ thuật dân 
tộc tỉnh; Trung tâm 

VH tỉnh 

 Thiết kế ma két; lắp dựng sân khấu Lễ đón nhận Bằng di sản và 
Khai mạc Lễ hội; sân khấu cuộc thi “Người đẹp Xứ Tuyên” 

   

 
Thiết kế giấy mời; lập danh sách đại biểu mời; tổng hợp dự toán 
kinh phí các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ đón nhận và Lễ 

hội Thành Tuyên năm 2022  

 Văn phòng Sở  

 

4 Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội  Phòng QLVHGĐ 

Văn phòng Sở; Phòng 

QLDL; Đoàn NTDT; 
Trung tâm VH tỉnh 

 

5 

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tham mưu tổ chức Hội 
nghị xúc tiến đầu tư du lịch 11 tỉnh tham gia Lễ dón nhận Bằng di 

sản Then 

PGĐ Lê Thanh Sơn  

 
  

6 Phối hợp với Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh tổ chức Chương 
trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch 

 Phòng QLDL         Văn phòng Sở 

7 Tổ chức trao giải cuộc thi "Ảnh du lịch Tuyên Quang năm 2022".    



 2 

 

8 
Tổ chức triễn lãm ảnh “Sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang”   

Phòng QLVHGĐ; 

Bảo tàng tỉnh 

9 
Tổ chức Trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa, nghi lễ sinh 

hoạt truyền thống các dân tộc 
PGĐ Nguyễn Văn Hòa  

Trung tâm VH 

tỉnh 

Phòng QLVHGĐ, Văn 

phòng Sở; 

10 
Tổ chức Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang 

 
  

Phòng QLVHGĐ, Văn 

phòng Sở; 

11 
Tổ chức Giải đua xe đạp tỉnh Tuyên Quang mở rộng “Hàn                                                                                                                                                                                          

h trình về Tân Trào - Thủ đô Kháng chiến” năm 2022 
   

12 
Tổ chức Giải Quần vợt các Câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang mở rộng 

năm 2022 
PGĐ Nguyễn Văn Hòa  Phòng QLTDTT 

Văn phòng Sở; 

Trung tâm HLTĐTT 

13 
Tổ chức Giải Bóng bàn các Câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang mở rộng 

năm 2022 
   

14 Tổ chức Cuộc thi "Người đẹp Xứ Tuyên" 

 

 

PGĐ Ma Thị Thao 

 

 

Phòng QLVHGĐ 

 

Văn phòng Sở; Đoàn 

Nghệ thuật dân tộc 

tỉnh; Trung tâm VH 

tỉnh 

15 
Tổ chức vòng chung khảo và tổng kết, trao giải cuộc thi "Tìm hiểu di 

tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"  năm 2022. 
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