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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
Tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo tồn nghề truyền thống
và xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa vùng di dân tái định cư đối với
đồng bào dân tộc tại tỉnh Yên Bái, năm 2021
(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-BVHTTDL ngày …. tháng .… năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ văn hóa, nghệ nhân, già làng,
trưởng thôn, bản trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, phát huy vai trò
và nâng cao nhận thức của đồng bào trong ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp
luật và chấp hành tốt các chính sách pháp luật hiện nay; Nâng cao năng lực quản lý
và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, bảo tồn các giá trị văn hóa
truyền thống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực
văn hoá ở cơ sở thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
- Bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của các dân tộc
thiểu số trong bối cảnh các nghề thủ công truyền thống đang bị mai một trong cộng
đồng các dân tộc Việt Nam; Tuyên truyền phổ biến nghề thủ công truyền thống
trong đồng bào nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân về
các giá trị văn hóa của nghề thủ công truyền thống, động viên, khích lệ các nghệ
nhân sáng tạo những sản phẩm thủ công phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng
ngày, nhằm phát triển kinh tế, xã hội.
- Quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc vùng di dân
tái định cư thủy điện nhằm bảo tồn, duy trì văn hóa cộng đồng, thúc đẩy giao lưu
văn hóa trong cuộc sống ở nơi cư trú mới; Xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn
hóa mẫu nhằm nhân rộng ra các địa phương khác cùng thực hiện, tạo thành các loại
hình sản phẩm văn hóa đặc thù nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển du lịch cộng
đồng, tạo ra các nguồn thu bền vững cho người dân.
2. Yêu cầu
- Tổ chức tập huấn hướng dẫn phương pháp hoạt động văn hóa, tuyên truyền
nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu,
học hỏi để đáp ứng được các yêu cầu tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; Động viên
khích lệ đồng bào tuyên truyền phổ biến pháp luật, phát huy vai trò chủ thể văn
hóa trong bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa.
- Tổ chức tập huấn truyền dạy, bảo tồn các tri thức dân gian truyền thống
của đồng bào dân tộc thiểu số về vai trò của nghề thủ công truyền thống trong việc,
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phát huy thế mạnh của địa phương và thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài
nước thông qua việc bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống.
- Tổ chức xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa cho đồng bào vùng di
dân tái định cư thủy điện nhằm bảo tồn các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của
cộng động dân tộc như: làn điệu dân ca, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian và
một số sinh hoạt văn hóa dân gian khác đang có nguy cơ mai một, mất bản sắc.
- Thực hiện tổ chức tập huấn và xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa
đảm bảo đúng thành phần, thời gian, thời lượng, chương trình hợp lý; nội dung,
chương trình phù hợp, đồng bộ giữa nghiên cứu, bảo tồn văn hóa nghệ thuật với
tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo
tồn văn hóa truyền thống.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức “Tập huấn về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán
bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó
khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo tại huyện Mù Cang Chải”

1.1 Thời gian, địa điểm
- Thời gian tổ chức: Quý IV, năm 2021 (trong 02 ngày).
- Địa điểm: huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
1.2. Thành phần tham gia
- Tham gia giảng dạy: các nhà quản lý, chuyên gia.
- Tham gia tập huấn:
+ Cán bộ làm công tác văn hóa xã: 10 người (tự túc ăn, nghỉ, đi lại, Ban Tổ
chức hỗ trợ cho học viên theo chế độ hiện hành của nhà nước).
+ Nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản: 60 người, đối tượng không hưởng
lương ngân sách có xác nhận của địa phương nơi cư trú (Ban tổ chức hỗ trợ ăn,
nghỉ, đi lại,... theo chế độ hiện hành của nhà nước).
1.3. Phương thức thực hiện
Do các báo cáo viên biên soạn và giảng dạy
- Chuyên đề 1: Phổ biến một số chủ trương, đường lối chính sách của Đảng
và Nhà nước liên quan đến công tác văn hoá dân tộc; Công tác triển khai các chính
sách cụ thể về lĩnh vực văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên
giới hải đảo (Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc chuẩn bị 01 chuyên đề và thuyết trình).
- Chuyên đề 2: Công tác giữ vững an ninh, trật tự ở vùng dân tộc thiểu số (mời
Lãnh đạo Công an huyện Mù Cang Chải chuẩn bị 01chuyên đề và thuyết trình).
- Chuyên đề 3: Vai trò của pháp luật trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn
hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số (Thanh tra Sở
VHTTDL tỉnh Yên Bái chuẩn bị 01 chuyên đề và thuyết trình).
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- Chuyên đề 4: Công tác xây dựng làng bản văn hóa ở cơ sở; Công tác gia
đình, bình đẳng giới ở cơ sở (Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái chuẩn bị 01 chuyên đề và
thuyết trình).
2. Tổ chức “Tập huấn truyền dạy, bảo tồn nghề thủ công truyền thống làm
Khèn của dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải”

1.1 Thời gian, địa điểm
- Thời gian tổ chức: Quý IV, năm 2021 (trong 02 ngày).
- Địa điểm: huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
1.2. Thành phần tham gia
- Tham gia giảng dạy: các nhà quản lý văn hóa, các chuyên gia, nghệ nhân.
- Tham gia hoạt động truyền dạy: các nghệ nhân, các học viên.
+ Nghệ nhân truyền dạy: số lượng 05 người, được lựa chọn từ địa bàn thôn
bản, là những người có tay nghề cao trong việc thực hành các kỹ thuật làm Khèn
truyền thống của dân tộc Mông.
+ Học viên: số lượng 60 người, là trưởng thôn, bản; người có uy tín; đồng bào
dân tộc thiểu số trong cộng đồng dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải.
1.3. Phương thức thực hiện
- Phương pháp gợi mở, lấy ý kiến, đề xuất, giải pháp.
- Phương pháp ghi chép theo dạng hồi cố.
- Phương pháp quan sát tham dự.
- Phương pháp bảo tồn và phát huy trong cộng đồng: Do nhà quản lý văn
hóa, chuyên gia, nghệ nhân truyền dạy.
- Phương pháp bảo tồn trong đời sống thực tiễn: Tổ chức trao truyền qua các
thế hệ trong không gian sinh hoạt của cộng đồng.
3. Tổ chức “Xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân
tộc Tày vùng di dân tái định cư thủy điện tại huyện Yên Bình”

1.1 Thời gian, địa điểm
- Thời gian tổ chức: Quý IV, năm 2021 (trong 02 ngày).
- Địa điểm: huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
1.2. Thành phần tham gia
- Đối tượng: Văn hóa, văn nghệ dân gian của dân tộc Tày tại huyện Yên Bình.
- Hình thức: Lựa chọn thành lập mô hình điểm một Câu lạc bộ từ đó có kế
hoạch nhân rộng sang các dân tộc, địa phương khác cùng thực hiện.
- Số lượng thành viên câu lạc bộ: tổng số 35 người, bao gồm nghệ nhân và
học viên (trong đó, nghệ nhân từ 3-5 người).
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1.3. Phương thức thực hiện
- Xây dựng và thành lập mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa của dân
tộc Tày.
- Lựa chọn nghệ nhân, nhà chuyên môn về nghệ thuật trình diễn dân gian để
truyền dạy cho học viên là dân tộc Tày thuộc các lứa tuổi khác nhau tham gia vào
mô hình điểm Câu lạc bộ.
- Xây dựng nội dung truyền dạy về các loại hình văn hóa, nghệ thuật trình
diễn dân gian truyền thống.
1.4. Nội dung thực hiện
- Trao đổi chuyên gia, nghệ nhân hoàn thiện nội dung truyền dạy.
- Phối hợp lựa chọn và tập huấn cho cán bộ địa phương tham gia vào quá
trình triển khai kế hoạch.
- Triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa
tại địa phương.
- Lựa chọn các loại hình văn hóa, nghệ thuật trình diễn dân gian truyền
thống có nguy cơ mai một cao để tiến hành bảo tồn và phát huy trong cộng đồng.
- Tổ chức cho các nghệ nhân thực hiện truyền dạy làn điệu dân ca, dân vũ,
nghệ thuật trình diễn dân gian và một số sinh hoạt văn hóa dân gian khác cho các
thành viên trong mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa.
- Cung cấp, hỗ trợ trang thiết bị, đạo cụ, dụng cụ cần thiết trong việc tập
luyện và biểu diễn.
- Tổ chức ra mắt mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa tại địa phương
và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ định kỳ, giao lưu văn hóa, văn nghệ trong cộng
đồng nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trên địa bàn.
- Triển khai thực hiện quay phim, dựng phim, in ấn đĩa DVD để phát cho
người dân nhằm tuyên truyền về Câu lạc bộ.
1.5. Kết quả đạt được
Thành lập mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân tộc Tày vùng di
dân tái định cư thủy điện tại huyện Yên Bình, nhân sự gồm có:
- Ban chủ nhiệm: Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm do hội viên bầu hoặc chỉ định.
- Hội viên: Là cộng đồng dân tộc Tày thuộc các lứa tuổi khác nhau nhằm tạo
nguồn lực kế cận.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ
1.1. Vụ Văn hóa dân tộc
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động
tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.
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1.2. Vụ Kế hoạch, Tài chính
Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc thẩm định dự toán và hướng dẫn triển khai
theo quy định.
1.3. Văn phòng Bộ
Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc duyệt dự toán kinh phí và hướng dẫn
thanh quyết toán theo quy định.
1.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ triển khai thực hiện theo
Kế hoạch.
- Khảo sát các điều kiện để tổ chức lớp tập huấn: Địa điểm, hội trường, lựa
chọn và lập danh sách Ban Tổ chức, báo cáo viên, nghệ nhân, học viên tham gia
Lớp tập huấn, thành viên tham gia Câu lạc bộ.
- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, mời đại biểu, báo cáo viên và nghệ nhân
tham dự lớp tập huấn.
- Triệu tập học viên dự lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian theo
Kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo
tồn nghề truyền thống và xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa vùng di dân tái
định cư đối với đồng bào dân tộc tại tỉnh Yên Bái, năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động
phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình
thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp
thời xem xét, quyết định./.

