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KẾ HOẠCH  

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

thiểu số Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

 Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2019 của Bộ 

trưởng 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” (gọi tắt là Đề án); Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 03/7/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

02/QĐ - SVHTTDL, ngày 05/01/2021 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các  

đơn vị trực thuộc sở năm 2021.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án năm 

2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Góp phần thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy trang phục truyền 

thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Nùng, Tày, 

Dao, Mông...); 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 tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Bám sát nội dung Đề án và kế hoạch của UBND tỉnh để nghiên cứu, bảo 

tồn, phát huy những loại hình trang phục truyền thống tiêu biểu của các dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh để 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 cư dân tại địa phương.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xây dựng 01 bộ phim tư liệu khoa học về trang phục dân tộc Nùng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bảo tàng tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên 

quan. 

2. Sưu tầm trang phục truyền thống của dân tộc Dao (Thanh Y, Đỏ) 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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- Chủ trì thực hiện: Bảo tàng tỉnh. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình và các tổ 

chức, cá nhân liên quan. 

3. Tổ chức liên hoan trình diễn trang phục truyền thống của các dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh,Phòng Quản 

lý Văn hóa và Gia đình, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Bảo tàng tỉnh, 

Phòng VHTT, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông (Văn hóa - Thể 

thao) các huyện, thành phố và  các tổ chức, cá nhân liên quan. 

4. Xuất bản sách ảnh trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Chủ trì thực hiện: Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Ngân sách tỉnh giao cho sự nghiệp văn hóa của Sở năm 2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

thực hiện Đề án; đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án 

của các phòng, đơn vị liên quan. 

- Chủ trì thực hiện xây dựng 01 bộ phim tư liệu khoa học về trang phục 

dân tộc Nùng;  phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các 

nội dung Kế hoạch đề ra. 

 - Phối hợp tổng hợp, thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

2.  Văn phòng Sở 

Tổng hợp, bố trí kinh phí triển khai nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án và 

hướng dẫn, thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

3. Bảo tàng tỉnh 

- Chủ trì thực hiện việc sưu tầm trang phục truyền thống của dân tộc Dao 

(Thanh Y, Đỏ);  phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

các nội dung Kế hoạch đề ra.  

-  Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và tổng hợp, thực hiện thanh quyết 

toán theo quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

- Chủ trì thực hiện việc tổ chức liên hoan trình diễn trang phục truyền 

thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham mưu xây dựng 
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kế hoạch, quyết định thành lập Ban tổ chức, tổ thư ký, kịch bản chương trình, cơ 

cấu, thể lệ ...và các nội dung liên quan đến việc tổ chức liên hoan để thông tin, 

liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan biết và chủ động chuẩn bị các điều kiện 

tham gia theo yêu cầu, tiến độ đề ra. 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội 

dung Kế hoạch đề ra. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện, tổng hợp, thực 

hiện thanh quyết toán theo quy định. 

5. Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch 

- Chủ trì thực hiện việc nghiên cứu, sưu tầm, xuất bản sách ảnh về trang 

phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

-  Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và tổng hợp, thực hiện thanh quyết 

toán theo quy định. 

6. Các phòng, đơn vị thuộc sở 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, phối hợp triển khai thực hiện nội dung Đề 

án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị và tình hình thực tế. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông (Văn hóa - Thể thao) các huyện, thành phố 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đaọ, hướng 

dẫn các phòng, đơn vị liên quan; UBND các xa,̃ phường, thi ̣ trấn phối hơp̣ các 

phòng, đơn vị chuyên môn của sở triển khai thực hiện các nội dung Đề án trong 

năm 2021 trên địa bàn theo Kế hoạch. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia thực hiện các nội dung Đề 

án nói chung, liên hoan trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng theo nội dung yêu cầu. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

(Văn hóa - Thể thao) các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này tổ 

chức triển khai thực hiện./. 

(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 60/KH-SVHTTDL ngày 07/5/2021 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy 
trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2021) 

 

Nơi nhận: 
- GĐ, PGĐ Sở; 

- Đài PTTH tỉnh; (Ph.t/h) 

- UBND các huyện, TP; (Ph.cđ) 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT (VHTT) 

các huyện, TP; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc sở;  

- Lưu: VT, QLVHGĐ (ĐTT). 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Phúc Hà 
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