
 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

          Số:          /KH-SVHTTDL 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Cao Bằng, ngày 09 tháng 3 năm 2023  

 
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị  

văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp trong quy ước,  

hương ước các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng” 

 

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Ban 

Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” triển khai 

thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xây dựng Kế hoạch tổ chức 

Hội thảo chuyên đề “Giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống, phong tục tập quán tốt đẹp trong quy ước, hương ước các dân tộc thiểu số 

tỉnh Cao Bằng”, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hội thảo khoa học chuyên đề được tổ chức nhằm nghiên cứu, đánh giá 

giá trị, thực trạng và đề xuất các giải pháp, định hướng trong việc bảo tồn, phát 

huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp trong quy ước, 

hương ước các dân tộc thiểu số, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đưa 

văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; giữ gìn, phát huy truyền thống tập 

quán tốt đẹp ở cơ sở; bài trừ các hủ tục lạc hậu; hình thành giá trị chuẩn mực xã 

hội phù hợp với truyền thống, bản sắc của địa phương, dân tộc; phát huy và mở 

rộng dân chủ ở cơ sở, đưa hương ước, quy ước thực sự đi vào đời sống của Nhân 

dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức Hội thảo đảm bảo tính trang trọng, khoa học, hiệu quả, thiết 

thực và tiết kiệm. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 17/03/2023 (Thứ sáu). 

2. Địa điểm: Hội trường Nhà Văn hóa, phường Hợp Giang (phố Vườn 

Cam, thành phố Cao Bằng). 

3. Thành phần: Khoảng 50 đại biểu. 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 
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- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (01); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (01); 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (01); 

- Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh (01); 

- Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh (01); 

- Văn phòng UBND tỉnh (01); 

- Ban Dân tộc tỉnh (01); 

- Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ (01); 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (02); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (14); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Văn hóa và thông tin các huyện, thành phố; 

- Già làng, Trưởng bản, Người có uy tín (10):  

- Phóng viên: Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Thông 

tấn xã Việt Nam thường trú tại Cao Bằng, Báo Nhân dân thường trú tại Cao 

Bằng (04). 

III. NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ THAM LUẬN 

1. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc 

thiểu số góp phần phát triển KT-XH địa phương. 

2. Thực trạng biến đổi của văn hóa truyền thống (tích cực, tiêu cực) tác 

động đến quy ước, hương ước dân tộc thiểu số Đề xuất một số giải pháp bảo tồn, 

phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân 

tộc thiểu số.  

3. Công tác quản lý nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy ước, 

hương ước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng. 

4. Những khó khăn vướng mắc trong đời sống sinh hoạt, nhất là trong việc 

cưới, việc tang theo hướng văn minh, tiết kiệm và loại bỏ các hủ tục lạc hậu, tốn kém 

trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn 

giáo đối với tín đồ, chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo trong đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

6. Những kinh nghiệm trong việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc; công 

tác hướng dẫn, thành lập, duy trì hoạt động các tổ, đội văn nghệ thôn, xóm để 

khôi phục và phát huy bản sắc dân tộc, bảo tồn các nét đẹp văn hóa truyền thống 

của đồng bào dân tộc thiểu số. 
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IV. TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT: Maket 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 

GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG  

PHONG TỤC TẬP QUÁN TỐT ĐẸP TRONG QUY ƯỚC, HƯƠNG ƯỚC  

CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH CAO BẰNG 

                                                             

                                                            Cao Bằng, ngày     tháng 3 năm 2023 

V. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

 2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký. 

 3. Phát biểu Khai mạc. 

 4. Báo cáo đề dẫn hội thảo. 

 5. Báo cáo tham luận. 

 6. Đại biểu phát biểu.  

 7. Tổng kết, bế mạc hội thảo. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

năm 2023 (kinh phí hỗ trợ thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”).  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Xây dựng Kế hoạch, nội dung, chương trình Hội thảo; tham mưu tổ chức 

Hội thảo; chuẩn bị nội dung giấy mời đặt hàng báo cáo tham luận; lập danh sách 

khách mời, giấy mời dự Hội thảo. 

- Chuẩn bị bài Khai mạc, Bế mạc Hội thảo; tổng hợp, biên tập các bài 

tham luận; xây dựng Báo cáo đề dẫn; Báo cáo tổng kết Hội thảo. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 

2. Văn phòng Sở 

- Phối hợp tổ chức Hội thảo; chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội thảo; đón 

tiếp đại biểu; thực hiện công tác tổ chức tại Hội thảo. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn, thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 
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3. Bảo tàng tỉnh 

- Phối hợp tổ chức Hội thảo; cung cấp nội dung các chuyên đề nghiên cứu 

khoa học: Nghiên cứu phong tục tập quán của dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng. Xây dựng báo cáo tham luận tại Hội thảo. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp bảo tồn, 

phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp trong quy 

ước, hương ước các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng” của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

- Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị địa phương có trong Kế hoạch; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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