
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

  

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trùng Khánh, ngày    tháng 3 năm 2023 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục  

truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”  

trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023 

 

 Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2018 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát 

huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay”;  

 Căn cứ Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 

2014 của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 

09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về 

“Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước”; Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 04 tháng 02 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW 

ngày 04 tháng 6 năm 2014 của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về 

“Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước”; 

 Thực hiện Kế hoạch số 2712/KH-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy 

trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2020-2030; 

Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát 

huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay” trên địa bàn huyện Trùng Khánh, giai đoạn 2020-2030; 

Thực hiện Kế hoạch số 430/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy 

trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2023. 

 Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn huyện Trùng Khánh, năm 2023 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 
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Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số 

trên địa bàn huyện (Tày, Nùng, Mông…), nhằm đáp ứng yêu cầu “di sản văn 

hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu” góp phần cho sự phát triển bền vững văn 

hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn 

trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức 

bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện.  

2. Yêu cầu 

 Lựa chọn nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những loại hình trang phục 

truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có giá trị tiêu biểu, đặc 

sắc; tạo ra phương thức, biện pháp bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống 

gắn với hoạt động khai thác, phát triển du lịch nhằm góp phần tạo việc làm, tăng 

thu nhập cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số.  

 II. NỘI DUNG 

1. Phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ 

liệu về trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số như (quay phim, chụp ảnh, 

viết bài…) phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị trang phục 

truyền thống. 

2. Phối hợp khảo sát, đánh giá, tiến hành kiểm kê và lập danh mục di sản 

văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa 

bàn huyện. 

3. Duy trì 100% học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ 

thông dân tộc bán trú mặc trang phục truyền thống vào thứ 2 đầu tuần và các dịp 

lễ, tết, hội. Khuyến khích học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc các cấp học 

trên địa bàn toàn huyện mặc trang phục truyền thống vào các dịp lễ, hội và các 

hoạt động ngoại khóa của nhà trường.  

 4. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá và phát huy trang phục 

truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch địa phương thông 

qua các hoạt động: 

 - Lồng ghép việc phổ biến thông tin, hình ảnh về trang phục truyền thống 

trên địa bàn huyện trong các tờ gấp, phim quảng bá giới thiệu về tiềm năng du 

lịch của địa phương.  

 - Tuyên truyền về bảo tồn trang phục truyền thống trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, mạng xã hội...; tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh, trang phục 

truyền thống các dân tộc.  

 - Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông; Hội thi Văn nghệ quần chúng 

- Trình diễn trang phục dân tộc huyện Trùng Khánh năm 2023.  

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 - Nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, 

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới.  
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 - Kinh phí huy động xã hội hóa, tài trợ, hỗ trợ, nguồn lực do nhân dân 

đóng góp.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát 

huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay” trên địa 

bàn huyện Trùng Khánh, năm 2023 và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện năm 

2023. 

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá, kiểm kê 

và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các 

dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.  

 - Bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc gắn với các lễ hội, Ngày 

hội, Hội thi, Hội diễn, các sự kiện văn hóa của tỉnh và địa phương...;Giới thiệu 

sản phẩm về trang phục truyền thống tại một số điểm di tích, điểm du lịch trên 

địa bàn huyện hoặc thông qua các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch để giới 

thiệu, quảng bá và kết hợp bán sản phẩm về trang phục truyền thống. 

 - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức 

thực hiện Kế hoạch. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

 Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các phòng, ban, 

ngành huyện liên quan tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện kế 

hoạch phù hợp với khả năng ngân sách địa phương theo đúng quy định hiện 

hành. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

 Chỉ đạo các cơ sở đào tạo và các trường học tổ chức các cuộc thi, ngày 

hội, hội thi tìm hiểu về di sản văn hóa, nhất là vấn đề trang phục truyền thống 

đối với học sinh các trường trên địa bàn huyện. Có các hình thức tuyên truyền, 

vận động để học sinh mặc trang phục truyền thống vào các dịp lễ, tết, hội, sự 

kiện quan trọng và các buổi học trong tuần phù hợp với điều kiện từng địa 

phương, từng đơn vị trường học.  

4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

- Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những giá trị của văn hóa trang phục 

các dân tộc thiểu số trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao 

nhận thức về văn hóa trang phục dân tộc và thu hút sự tham gia của cộng đồng. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước mặc trang phục truyền 

thống trong dịp Tết, lễ, ngày hội và sự kiện quan trọng khác.  

 5. Đề nghị Ban tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn lao động huyện, Hội Liên 

hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân, Huyện đoàn thanh niên 
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- Chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, 

công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện 

tốt Kế hoạch “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn huyện Trùng Khánh, năm 2023 

và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay.  

- Vận động khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên các cấp là người dân tộc thiểu số mặc trang phục thiểu số của dân tộc mình 

vào các dịp lễ, tết, hội thi, ngày hội… phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, 

đơn vị. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Xây dựng Kế hoạch bảo tồn, khôi phục giữ gìn và phát huy trang phục 

truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.  

- Bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. Tổ chức 

tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, đồng thuận, tự nguyện tham 

gia thực hiện Kế hoạch.  

 - Tổ chức các lễ hội, các Hội thi, Hội diễn, Ngày hội góp phần bảo tồn, 

phát huy giá trị trang phục truyền thống các dân tộc.   

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể 

huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 05 

tháng 11 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định. 

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

phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên 

địa bàn huyện Trùng Khánh, năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở VHTT&DL;                         (b/c) 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các CQĐV, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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