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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Bàn, ngày        tháng      năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Dự án 6 “Hỗ trợ nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu
số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống

và đào tạo, bồi dưỡng những kế cận” trên địa huyện Văn Bàn năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm
2021-2025;

Căn cứ Hướng dẫn số 677/HD-BVHTTDL ngày 03/03/2022 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về Thực hiện Dự án 6: “Bảo tồn, phát huy giá trị văn
hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc
Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và

miền núi giai đoạn 2021-2030; Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 4/3/2022 của
Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Văn bản số 1048/SVHTT-VP ngày 30/9/2022 của Sở Văn hóa và

Thể thao tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn thực hiện Dự án 6, Chương trình

MTQG giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND huyện
Văn Bàn về việc bổ sung kinh phí năm 2022; Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày

28/10/2022 của UBND huyện Văn Bàn về việc Triển khai thực hiện Dự án 6
“Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số

gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, 2023.

Để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc
và hỗ trợ các nghệ nhân nhân dân trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh
hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận. UBND
huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 6 “Hỗ trợ nghệ nhân ưu tú
người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn
hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những kế cận” trên địa huyện Văn Bàn

năm 2022, cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án 6 “Hỗ trợ nghệ nhân ưu tú
người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn
hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những kế cận” trên địa huyện Văn Bàn

năm 2022.
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- Bảo tồn các di sản văn hóa, tôn vinh và kế thừa các giá trị văn hóa truyền
thống, bảo tồn, gìn giữ giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc gắn kết
giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa của huyện.

2. Yêu cầu

- Sau khi kết thúc các lớp truyền dạy giúp cho các học viên hiểu được
những giá trị văn hóa truyền thống tốt của dân tộc; học viên tiếp thu được và thực
hành tốt các nội dung đã được các nghệ nhân truyền dạy.

- Chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất, tài liệu để các lớp học được tổ chức bảo
đảm hiệu quả, chất lượng.

II. NỘI DUNG, NGHỆ NHÂN, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA
ĐIỂM, HÌNH THỨC

1. Quy mô: Cấp xã, 4 lớp.

2. Hình thức: Truyền dạy trực tiếp.

3. Số lượng học viên: 20 học viên/ lớp (UBND các xã phối hợp với nghệ

nhân tuyên truyền, lựa chọn học viên tham gia)

3.1. Lớp 1

-  N ộ i  d u n g :  T r u y ề n  d ạ y  h á t  d â n  c a  v à  n g h ệ  t h u ậ t  m ú a  t r u y ề n  t h ố n g  d â n 
t ộ c   T à y . 

- Nghệ nhân truyền dạy: Bà Hoàng Thị Quanh thôn Nà Bay, xã Làng

Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Đối tượng: Học viên tham gia lớp học là người dân tộc thiểu số trên địa
bàn huyện Văn Bàn, người có năng khiếu, yêu thích học hát dân ca và nghệ thuật
múa truyền thống của dân tộc Tày.

- Thời gian:15 ngày, từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 28/11/2022.

- Địa điểm: Tại Trung tâm văn hóa xã, Nhà văn hóa thôn.

3.2. Lớp 2

- Nội dung: Truyền dạy nghệ thuật múa truyền thống và hát dân ca truyền
thống dân tộc Tày.

- Nghệ nhân truyền dạy: Bà Hoàng Thị Quản thôn Làn 1, xã Khánh Yên

Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Đối tượng: Học viên tham gia lớp học là người dân tộc thiểu số trên địa
bàn huyện Văn Bàn, người có năng khiếu, yêu thích học hát dân ca và nghệ thuật
múa truyền thống của dân tộc Tày.

- Thời gian:15 ngày, từ ngày 15/11/2022 đến 29/11/2022.

- Địa điểm: Tại Trung tâm văn hóa xã, Nhà văn hóa thôn.

3.3. Lớp 3

- Nội dung: Thực hành và trao truyền phong tục tập quán, chữ Nôm Dao
và lễ hội Cầu làng của người Dao Họ.

- Nghệ nhân truyền dạy:Ông Triệu Văn Thêu, thôn Khe Quạt, xã Tân An,
huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Đối tượng: Học viên tham gia lớp học là người dân tộc thiểu số trên địa bàn
huyện Văn Bàn, là người ưa thích tìm hiểu về tập quán xã hội của dân tộc Dao Họ.
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- Thời gian: 15 ngày, từ ngày 16/11/2022 đến 30/11/2022.

- Địa điểm: Tại Trung tâm văn hóa xã, Nhà văn hóa thôn.

3.4. Lớp 4

- Nội dung: Lễ hội truyền thống (Lễ hội Lồng tồng và phong tục tập quán

dân tộc Tày huyện Văn Bàn) .

- Nghệ nhân truyền dạy: Hoàng Văn Lưởng thôn Làng Chút, xã Hòa

Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Đối tượng: Học viên tham gia lớp học là người dân tộc thiểu số trên địa
bàn huyện Văn Bàn, là người ưa thích tìm hiểu về lễ hội truyền thống và phong
tục tập quán dân tộc Tày.

- Thời gian: 15 ngày, từ ngày 17/11/2022 đến 01/12/2022.

- Địa điểm: Tại Trung tâm văn hóa xã, Nhà văn hóa thôn.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí tổ chức lớp học: Theo Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày

27/9/2022 của UBND huyện Văn Bàn về việc bổ sung kinh phí năm 2022.

2. Chế độ của nghệ nhân truyền dạy: Theo khoản 4, Điều 34, mục 6,
Thông tư 15/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính.

3. Chế độ tiêu chuẩn của học viên: Thực hiện theo Thông tư 15/TT-BTC
ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính và Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã liên quan chuẩn
các điều kiện tổ chức lớp theo quy định.

- Phối hợp với các nghệ nhân mở các lớp truyền dạy đảm bảo chất lượng
và hiệu quả. Lập dự toán kinh phí tổ chức các lớp truyền dạy gửi Phòng Tài

chính- Kế hoạch thẩm định theo quy định.

- Thực hiện báo cáo UBND huyện, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
khi kết thúc các lớp học.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tiếp nhận, thẩm định dự toán kinh phí triển khai thực hiện Dự án 6 theo
quy định.

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện

Cử phóng viên chụp ảnh, quay phim làm tư liệu phục vụ công tác bảo tồn
và tuyên truyền, giới thiệu các nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội, lễ
hội truyền thống các dân tộc trên địa huyện Văn Bàn.

4. UBND các xã liên quan

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các nghệ nhân khảo
sát lựa chọn địa điểm tổ chức lớp; chuẩn bị các điều kiện tổ chức lớp học. Chỉ

đạo các đoàn thể địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động phổ biến, trao
truyền, để nêu bật vai trò, giá trị của nghệ nhân trong công tác bảo vệ và

phát huy giá trị di sản văn hóa. 
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- Chủ trì, phối hợp với nghệ nhân của xã tuyên truyền, vận động, lựa chọn
và lập danh sách các học viên tham gia lớp học, thống nhất với nghệ nhân chuẩn
bị bố trí thời gian, lịch học, nội dung truyền dạy cụ thể cho mỗi lớp học.

5. Các nghệ nhân

- Chủ trì thực hiện truyền dạy, trao truyền các di sản văn hóa cho các học
viên mà lĩnh vực đã được công nhận của các nghệ nhân.

- Phối hợp với UBND xã lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức lớp và lập
danh sách các học viên tham gia lớp học.

6. Đối với học viên

- Tích cực tham gia cộng tác, trong suốt quá trình tham gia lớp học và các

hoạt động triển khai thực hiện bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa do các

Nghệ nhân tổ chức truyền dạy.

- Nghiêm túc, thực hiện các quy chế do lớp học đề ra. Trong quá trình

tham gia tại lớp học yêu cầu đảm bảo trang phục đúng truyền thống.

Căn cứ Kế hoạch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã liên quan
nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở VH&TT tỉnh Lào Cai;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Trung tâm VH,TT-TT huyện;
- UBND các xã: Làng Giàng; Hòa Mạc;
Tân An; Khánh Yên Trung;

- Lưu: VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Thanh Hương
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