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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Tủa Chùa, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị 

dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển 

du lịch giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Tủa Chùa 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về triển khai thực hiện Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân 

nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2030” 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 UBND huyện Tủa Chùa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

“Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn 

với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Tủa Chùa với các 

nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

  1. Mục đích 

  Giữ gìn, phổ biến, trao truyền và phát huy những giá trị đặc sắc về dân ca, 

dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc bảo tồn và phát 

huy giá trị văn hoá truyền thống. 

  Từng bước số hóa việc lưu trữ và phát huy, giới thiệu, quảng bá hình ảnh 

của di sản địa phương ở trong và ngoài huyện, thu hút, hấp dẫn du khách khi đến 

huyện Tủa Chùa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch. 

  Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, đồng thời tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, phù hợp với đặc điểm 

văn hóa cộng đồng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, mở 

rộng giao lưu văn hóa. 

  2. Yêu cầu 

  Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án để triển khai thực hiện phù hợp 

với tình hình thực tế của huyện. 

  Xác định việc triển khai thực hiện Đề án là một trong những nhiệm vụ 

thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở nhiệm vụ của Đề án 

tập trung xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm và giai đoạn đảm bảo phù hợp 

và hiệu quả. 

  Thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá quá trình triển khai Đề án; đảm bảo 

chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 
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  II. NỘI DUNG  

  1. Rà soát di sản văn hóa  

   ội dung:  à soát di sản văn hóa thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân 

gian về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc trên địa bàn 

huyện để thực hiện bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị di sản. 

  Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2030. 

  Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn. 

  2. Hỗ trợ các cá nhân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản 

  Nội dung: Rà soát các cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số đang 

hoạt động, thực hành trong truyền dạy, bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền 

thống trên địa bàn huyện để xây dựng hồ sơ đề nghị xét phong tặng danh hiệu 

“ ghệ nhân nhân dân”, “ ghệ nhân ưu tú”; hỗ trợ kinh phí trong việc bảo tồn, 

phát huy giá trị di sản. 

  Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2030. 

  Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn. 

 3   ập h  n,  ồi d  ng 

 Nội dung: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và lựa chọn, cử cán bộ, công 

chức, viên chức văn hóa, nghệ nhân, người có uy tín về công tác bảo tồn di sản 

văn hóa dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn 

huyện tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng do Trung ương, tỉnh tổ chức.  

  Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2030. 

  Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn. 

 4  H ớng dẫn, xây dựng các ch ơng trình nghệ thuật, văn nghệ  

 Nội dung: Hướng dẫn, xây dựng các chương trình nghệ thuật, văn nghệ 

với nòng cốt là tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc đặc sắc của các dân tộc thiểu 

số để tổ chức biểu diễn phục vụ Nhân dân và du khách vào các dịp lễ, tết, ngày 

thành lập, ngày truyền thống… của huyện, xã, bản, điểm du lịch.  

  Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2030. 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn tổ 

chức triển khai thực hiện.  

  5. Hỗ trợ câu lạc bộ văn hóa, đội nghệ thuật truyền thống  

 Nội dung: Rà soát, lựa chọn 01 câu lạc bộ hoặc 01 đội văn nghệ có khả 

năng phục vụ du lịch để hỗ trợ đào tạo, tập huấn. 
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  Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2030.  

  Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện. 

  6. Tổ chức các hoạt động trình diễn, giao l   dân ca, dân vũ, dân 

nhạc các dân tộc trong huyện tại các sự kiện văn hóa, chính trị, ngày hội 

Nội dung: Tổ chức các hoạt động giao lưu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền 

thống các dân tộc thiểu số gắn với lễ hội; ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các 

dân tộc; ngày hội đoàn kết các dân tộc, hội xuân ... 

Thời gian thực hiện:  ăm 2022 đến năm 2030. 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn tổ chức 

triển khai thực hiện.  

7. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và các 

sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nội dung khác theo Kế hoạch số 

281/KH-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về triển khai thực 

hiện Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số 

gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cơ 

quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị, xã hội, các cá 

nhân trong công tác gìn giữ và phát huy giá trị di sản dân ca, dân vũ, dân nhạc 

truyền thống các dân tộc thiểu số; thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển 

văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc trong huyện găn với với thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan, đơn vị huyện với các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế 

hoạch đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.  

2. Hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện, tạo môi trường văn hóa, không gian 

văn hóa phù hợp để các nghệ nhân, người nắm giữ tổ chức thực hành, trao truyền, 

giao lưu, trình diễn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong đó có dân 

ca, dân vũ, dân nhạc vào các dịp như ngày hội, giao lưu, liên hoan hay giao lưu 

văn hóa trong từng cộng đồng hoặc giữa các cộng đồng dân tộc với nhau. Quan 

tâm rà soát, kịp thời lựa chọn các nghệ nhân tiêu biểu hoạt động về di sản dân ca, 

dân vũ, dân nhạc, đủ các tiêu chuẩn lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “ ghệ 

nhân nhân dân”, “ ghệ nhân ưu tú” nhằm tôn vinh, động viên các nghệ nhân tiếp 

tục phát huy vai trò trong việc gìn giữ di sản. 

3. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và của Nhân dân các dân tộc trong 

huyện về công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền 

thống các dân tộc thiểu số; đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền thông 

qua các phương tiện truyền thông đại chúng.  
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4. Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán 

bộ làm công tác văn hóa; đặc biệt là cán bộ ở cơ sở, thôn, bản, phục vụ công tác 

quản lý, phát huy di sản tại cộng đồng, địa phương. Củng cố và phát triển các 

chi hội văn nghệ dân gian, chi hội văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số, các câu 

lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian các dân tộc ở địa phương... nhằm đẩy mạnh 

công tác nghiên cứu, sưu tầm, phổ biến di sản.  

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động 

văn hóa, nghệ thuật; hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao hiệu quả hoạt 

động cho các đội văn nghệ quần chúng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo 

điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp cận nhiều hơn với các 

dịch vụ văn hóa, tạo thêm nhiều sân chơi và cơ hội để quảng bá, giới thiệu phát 

huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.  

6. Đẩy mạnh huy động nguồn vốn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước, sự ủng hộ đóng góp của Nhân dân; tăng cường sự hỗ trợ, 

phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị với địa phương và các nhà nghiên cứu, 

quan tâm, am hiểu về văn hóa dân tộc, đặc biệt trong loại hình nghệ thuật trình 

diễn dân gian.  

  IV. KINH PHÍ  

Từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Là cơ quan chủ trì, đầu mối tham mưu cho UB D huyện chỉ đạo, hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp giữa các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch; 

tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND huyện, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch theo quy định. 

Hằng năm chủ trì xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai các nội dung 

gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế 

hoạch tham mưu cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Tham mưu triển khai nội dung hỗ trợ các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật 

truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện hoạt động hiệu 

quả phục vụ phát triển du lịch. 

Đề xuất UBND huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong tham mưu, triển khai thực hiện Kế hoạch. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Hằng năm, căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách địa phương và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) tham mưu trình UB D huyện bố trí kinh 

phí thực hiện Kế hoạch. 

 3.  r ng tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện 
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 Tăng cường thời lượng phát sóng quảng bá, giới thiệu về di sản văn hóa 

các dân tộc thiểu số trên sóng phát thanh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức về giá trị, vai trò của dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc trong 

đời sống xã hội. 

 Tuyên truyền việc khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động thuộc các cơ quan, đơn vị tìm hiểu, luyện tập và trình diễn dân ca, dân vũ, 

dân nhạc trong dịp lễ, tết, ngày hội và một số sự kiện quan trọng khác. 

 Tổ chức các hoạt động trình diễn, giao lưu dân ca, dân vũ, dân nhạc các 

dân tộc trong huyện tại các sự kiện văn hóa, ngày hội; thành lập các đoàn nghệ 

nhân tham gia các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ do tỉnh tổ chức. 

 Xây dựng các chương trình nghệ thuật quần chúng với nòng cốt là tiết 

mục dân ca, dân vũ, dân nhạc đặc sắc của các dân tộc thiểu số. 

4. Phòng Dân tộc huyện 

Nghiên cứu, tham mưu cho UB D huyện lồng ghép thực hiện các nội 

dung của Kế hoạch trong quá trình tổ chức thực hiện các chuơng trình, dự án, 

chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc. 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai thực hiện tốt công 

tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số 

trên địa bàn huyện. 

5. Chi hội Văn học Nghệ thuật huyện  

Tăng cường hoạt động phối hợp khảo sát, điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, 

xây dựng hệ thống tư liệu, sáng tạo, xuất bản, phát hành và quảng bá các công 

trình văn học nghệ thuật nói chung và giá trị các công trình về dân ca, dân vũ, 

dân nhạc các dân tộc thiểu số nói riêng. 

Vận động các hội viên nghiên cứu, sáng tác, biên tập, biên đạo, dàn dựng 

các tác phẩm mới, các chương trình nghệ thuật đặc sắc về ca, múa, nhạc trên nền 

tảng chất liệu dân gian các dân tộc thiểu số. 

6  Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Tuyên truyền tới cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy giá trị 

dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa và chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của  hà nước về bảo tồn, phát triển 

hóa các dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030. 

7  Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các cơ q an, 

 an, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị tr n 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trên địa bàn. 

Chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công 

chức, viên chức và đoàn viên, hội viên các cấp và Nhân dân thực hiện tốt việc 

bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số trên địa 
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bàn và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số. 

 VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn căn cứ vào Kế 

hoạch hàng năm của UBND huyện để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, 

địa phương; báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông 

tin) tr ớc ngày 30/11 hằng năm. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị 

dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai 

đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐ D huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vừ A Hùng 
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KINH PHÍ 

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số  

gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Tủa Chùa 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /6/2022 của UBND huyện Tủa Chùa) 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Nội dung 

Giai 

đoạn 

2022-

2030 

Giai đoạn 2022-2025 Giai đoạn 2026-2030 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Tổng 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 
Tổng 

1 Hỗ trợ Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú. 30   5 5   10 5 5   5 5 20 

2 
Tập huấn, bồi dưỡng công chức, viên chức, nghệ 

nhân, người có uy tín 
400  50 50 50 150 50 50 50 50 50 250 

3 

Hướng dẫn  ây dựng chương trình văn nghệ; hỗ trợ 

01 câu lạc bộ; tổ chức trình diễn, giao lưu … tại các 

sự kiện 
400  50 50 50 150 50 50 50 50 50 250 

Tổng cộng 830  105 105 100 310 105 105 100 105 105 520 
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