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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan  

văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số  

theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Đề án tổ chức định kỳ ngày hội, giao 

lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo 

khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030; Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Mục đích 

- Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức định 

kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện.  

- Giúp cơ quan quản lý Nhà nước từ huyện đến xã đánh giá khách quan về 

thực trạng hoạt động văn hóa văn nghệ, du lịch, thể dục thể thao quần chúng và đời 

sống văn hóa cơ sở, từ đó góp phần thúc đẩy văn hóa văn nghệ quần chúng phát 

triển phù hợp với đời sống xã hội trên địa bàn huyện.  

- Giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc tới bạn bè trong và ngoài 

tỉnh, góp phần tăng cường giao lưu, hội nhập gắn với phát triển du lịch. 

- Là cơ sở để chỉ đạo tham gia các Ngày hội mang tính thiết thực gắn với 

việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước diễn ra hàng năm trong 

giai đoạn 2021 - 2030; giúp các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của huyện có 

cơ hội giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm thắt chặt tình đoàn 

kết, gắn bó giữa các dân tộc, các địa phương để xây dựng và phát triển đời sống 

văn hóa lành mạnh, tiến bộ. 

2. Yêu cầu                                  

- Các hoạt động tham gia Ngày hội phải được chọn lọc và mang đậm bản sắc 

văn hóa dân tộc tại địa phương, đảm bảo chất lượng nội dung, mang tính dân tộc, 

hiện đại, tính cộng đồng, tính đa dạng phong phú, độc đáo và có tính truyền thống 

giáo dục cao. 

- Đảm bảo nội dung hoạt động trọng tâm, xây dựng chương trình, mục tiêu 

cụ thể, kết nối với các hoạt động chương trình của địa phương. 

- Triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, cổ động trên các phương 

tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau Ngày hội. 
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- Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn trên cơ sở kế hoạch 

này chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung cho 

phù hợp. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN 

1. Đối tượng tham gia 

Các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện. 

2. Phạm vi thực hiện: trong khu vực và toàn quốc. 

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

Tùy theo thực tế, tính chất từng Ngày hội, liên hoan, hội diễn; theo yêu cầu 

tham gia của ngành chuyên môn của tỉnh thì huyện lựa chọn các nghệ nhân, diễn 

viên, vận động viên của huyện tham gia một số hoạt động như sau: 

1. Một số ngày hội dự kiến tham gia 

- Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc. 

- Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (ngày 19/4). 

- Ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa nghệ thuật tiêu biểu: 

+ Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính của các dân tộc Tày - Nùng - Thái. 

+ Liên hoan trình diễn trang phục (truyền thống, cách tân) của các dân tộc 

thiểu số Việt Nam. 

+ Liên hoan dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam. 

2. Một số hoạt động dự kiến tham gia trong khuôn khổ các Ngày hội 

- Hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống: 

+ Liên hoan nghệ thuật truyền thống; 

+ Trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; 

+ Giới thiệu lễ hội, nghi thức văn hóa dân gian truyền thống; 

+ Nghệ thuật múa dân gian; 

+ Trình diễn các đặc trưng văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của các dân tộc; 

+ Biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống (dân ca, dân nhạc, dân vũ, 

nhạc cụ truyền thống); 

+ Không gian văn hóa trưng bày, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm văn hóa 

đặc trưng, ẩm thực, không gian trải nghiệm các hoạt động cho khách du lịch của 

các dân tộc. 

- Hoạt động thể thao quần chúng các dân tộc 

+ Thi đấu các môn thể thao truyền thống; 

+ Trò chơi dân gian các dân tộc. 
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- Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính của các dân tộc Tày - Nùng - 

Thái: hát Then, múa Then, tấu đàn Then (Then cổ, Then cải biên, ca khúc sáng tác 

được phát triển từ chất liệu Then). 

- Liên hoan dân ca các dân tộc thiểu số: hát dân ca, các làn điệu sli giao 

duyên, hát lượn; biểu diễn tác phẩm mới dựa trên chất liệu dân ca, có nội dung ca 

ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tinh thần lao động, tình yêu cuộc sống. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. 

- Nguồn xã hội hóa. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Hằng năm, căn cứ kế hoạch của tỉnh, chủ động tham mưu xây dựng kế 

hoạch tham gia các hoạt động của Đề án. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động tổ chức 

tuyên truyền các nội dung liên quan đến Đề án phù hợp với tình hình thực tế, tính 

chất đặc thù của các dân tộc thiểu số tại địa phương. 

- Thực hiện tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh về 

kết quả tham gia các hoạt động Ngày hội. Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết thực 

hiện Đề án theo yêu cầu. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

- Thực hiện tuyên truyền các nội dung của Đề án phù hợp với tình hình thực 

tế tại địa phương. Thực hiện tuyên truyền, quảng bá giới thiệu những giá trị đặc sắc 

của văn hóa các dân tộc trong huyện. Tăng cường xây dựng các tin, bài; chuyên 

trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng phù hợp để tuyên truyền, quảng bá 

các hoạt động trước, trong và sau các Ngày hội. 

- Chủ động tham mưu xây dựng nội dung chương trình, huy động nghệ 

nhân, diễn viên, vận động viên tham gia các hoạt động ngày hội, liên hoan, hội 

diễn theo kế hoạch. 

- Tổ chức biểu diễn một số nội dung, tiết mục phù hợp sau khi tham gia các 

hoạt động Ngày hội nhằm giới thiệu kết quả tham gia và góp phần nâng cao đời 

sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu, xem xét cân đối, phân bổ kinh phí tham gia các hoạt động sự 

kiện theo Kế hoạch. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Phối hợp với cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện tiến hành lựa chọn 

nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng tham gia các hoạt động của Ngày 

hội, liên hoan, hội diễn khi có yêu cầu. 
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Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện hiệu quả Kế 

hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở VH,TT&DL (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện; 

- Ban Tuyên giáo-TTCT huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Trung tâm VH,TT&TT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 


