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KẾ HOẠCH 

Tham gia Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống  

các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3696/KH-BVHTTDL ngày 27/9/2022 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan trình diễn trang phục truyền 

thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022; 

Công văn số 2889/UBND-VX ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về việc chủ 

trương tham gia Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu 

số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022 (sau đây gọi tắt là Liên 

hoan); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xây dựng Kế hoạch tham 

gia Liên hoan gồm các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt 

Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022 nhằm cụ thể hóa các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, 

phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số; tôn vinh những giá trị văn hoá truyền 

thống tốt đẹp của các dân tộc khu vực phía Bắc trong nền văn hoá đa dạng mà 

thống nhất của cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam. 

- Khơi dậy khát vọng, niềm tự hào dân tộc, phát huy tính tích cực, ý thức 

tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho các nghệ 

nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao 

Bằng được giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo 

tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn 

bó giữa các dân tộc, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ. 

- Liên hoan là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị trang phục và văn hóa 

truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung, tỉnh Cao Bằng nói riêng 

tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động tham gia Liên hoan được chuẩn bị chu đáo, an toàn, tiết 

kiệm; đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết và được quảng bá 

rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Nội dung các hoạt động đặc sắc, phong phú, đề cao vai trò của chủ thể 

văn hóa, đảm bảo yếu tố bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh 
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Cao Bằng. Đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 với phương châm thích ứng, an toàn và kiểm soát hiệu quả. 

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Quy mô tổ chức: Gồm 17 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú 

Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, 

Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, 

Quảng Ninh. 

2. Thời gian: Liên hoan tổ chức trong 03 ngày: Từ ngày 16/11 - 

20/11/2022 (không kể thời gian đi và về).  

3. Địa điểm: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, 

Sơn Tây, Hà Nội. 

III. THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng tham gia Ban Tổ 

chức Liên hoan.  

2. Thành phần tham gia: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; Trung tâm 

Văn hóa và Thông tin Du lịch; Nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc 

hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Cao Bằng (20 người). 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Chủ đề Liên hoan: “Sắc màu trang phục truyền thống các dân tộc thiểu 

số khu vực phía Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển”. 

2. Phần Lễ 

2.1. Lễ Khai mạc Liên hoan  

Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam: Chương trình 

nghệ thuật Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam 

và Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam, khu vực phía 

Bắc lần thứ I, năm 2022”. 

- Thời lượng: Dự kiến 90 phút. 

- Thời gian: 20h00’ ngày 18/11/2022. 

- Địa điểm: Sân khấu nổi, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, 

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.  

- Thành phần: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng; 

nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc tỉnh Cao Bằng. 

- Nội dung: Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Cao Bằng xây dựng 01 tiết 

mục trình diễn trang phục dân tộc thiểu số đặc trưng riêng của tỉnh Cao Bằng 

(03-05 phút) tham gia vào Lễ Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản 

Văn hóa Việt Nam và Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt 

Nam, khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022”.  
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- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch; nghệ nhân, 

diễn viên quần chúng các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Lô Lô tỉnh Cao Bằng. 

2.2. Lễ Bế mạc tổng kết Liên hoan 

- Thời gian: 15h00’ ngày 20/11/2022. 

- Địa điểm: Hội trường Nhà Chiếu phim, Làng Văn hóa - Du lịch các dân 

tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.  

- Nội dung: Tổng kết, khen thưởng, đánh giá, công bố và trao các giải 

tham gia Liên hoan; Tổ chức Chương trình nghệ thuật Bế mạc Liên hoan; Lựa 

chọn công diễn một số chương trình xuất sắc. 

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Sở; nghệ nhân, diễn viên quần chúng 

các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Lô Lô tỉnh Cao Bằng.  

3. Các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan 

3.1. Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp 

trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía 

Bắc (Theo Thông báo số 4315/TB-BVHTTDL ngày 02/11/2022 về việc tổ chức 

Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác 

bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc, năm 2022 ). 

- Thời gian, địa điểm: Từ ngày 17/11- 18/11/2022 (không kể thời gian đi 

và về). 

+ Ngày 16/11/2022: Đón tiếp đại biểu tại Khách sạn Khăn quàng đỏ, số 

94, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 

024.38456987. 

+ Ngày 17/11/2022: Tọa đàm và tham dự chương trình Trình diễn trang 

phục truyền thống các dân tộc và tham gia trải nghiệm các nét văn hóa trong 

cuộc sống hàng ngày, phong tục tập quán, lễ hội... của đồng bào các dân tộc 

thiểu số; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu di tích Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

+ Ngày 18/11/2022: Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều 

đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực 

phía Bắc; tham dự các hoạt động Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản vănhóa 

Việt Nam; Triển lãm trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam; Lễ 

Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam và Liên 

hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I, năm 2022. 

- Địa điểm: Hội trường Nhà Công vụ, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc 

Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.  

- Thành phần tham gia: Lãnh đạo Sở; đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý 

Văn hóa và Gia đình; 03 đại biểu đại diện các nghệ nhân có nhiều đóng góp 

trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số của tỉnh Cao Bằng. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình. 
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3.2. Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục 

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

- Thời gian: Từ 08h00’- 12h00’ ngày 19/11/2022. 

- Địa điểm: Hội trường Nhà Công vụ, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc 

Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.  

- Nội dung: Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị trang 

phục truyền thống các dân tộc thiểu số tại các địa phương; đề xuất định hướng, 

giải pháp khai thác, liên kết, xây dựng sản phẩm phát triển du lịch. 

- Thành phần tham gia: Lãnh đạo Sở; lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa và 

Gia đình; 03 đại biểu đại diện các nghệ nhân các nghệ nhân. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình. 

3.3. Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc 

- Thời gian: Từ 13h30’ ngày 19/11/2022. 

- Địa điểm: Sân Lễ hội Làng 3, Khu Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc 

Việt Nam (Phương án tổ chức tại Hội trường nếu thời tiết không thuận lợi). 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch; nghệ nhân, 

diễn viên quần chúng các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Lô Lô tỉnh Cao Bằng.  

- Nội dung: Lựa chọn dàn dựng các tiết mục trình diễn trang phục truyền 

thống của tỉnh Cao Bằng (trang phục ngày thường, lễ hội, lễ cưới...); Phần trình 

diễn có lời dẫn thuyết minh, giới thiệu về từng bộ trang phục; Thời lượng trình 

diễn từ 15-20 phút (các tiết mục dàn dựng, giới thiệu phù hợp với đặc trưng văn 

hóa truyền thống của dân tộc đó).  

- Tỉnh Cao Bằng lựa chọn các dân tộc tiêu biểu tham gia trình diễn trang 

phục truyền thống gồm: Tày, Nùng (nhóm Nùng Khen Lài), Dao (nhóm Dao 

Đỏ), Mông (nhóm Mông hoa), Lô Lô (theo phân công của Ban tổ chức). 

3.4. Không gian Trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng và 

Trình diễn thêu, dệt thủ công trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số 

Việt Nam khu vực phía Bắc 

- Thời gian: Từ 09h00’ ngày 18/11/2022 đến 10h00’ ngày 20/11/2022. 

- Địa điểm: Sân Lễ hội Làng 3, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt 

Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội (Lắp đặt khung trại dọc 2 bên sân khấu). 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Du lịch; Trung tâm Văn hóa và Thông 

tin du lịch; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tham gia trưng bày các 

sản vật, sản phẩm OCOP của địa phương. 

- Nội dung:  

+ Trưng bày giới thiệu không gian văn hóa: Trang trí, trưng bày, giới thiệu 

sản phẩm về trang phục, thổ cẩm truyền thống; các hiện vật văn hóa gắn với đời 

sống sinh hoạt của các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng.  
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 + Trưng bày các sản vật, sản phẩm OCOP của địa phương; các hình ảnh, 

tài liệu giới thiệu về du lịch, văn hóa, lịch sử con người của tỉnh Cao Bằng. 

Diện tích gian trưng bày: Diện tích từ 18m2 - 27m2/gian.  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa hợp 

pháp khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình:  

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch và các văn bản liên quan; đôn đốc, phối 

hợp các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch. 

- Chủ trì, tham mưu nội dung Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người 

có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số 

khu vực phía Bắc; Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục 

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

2. Văn phòng Sở: Tham mưu, hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán 

kinh phí, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt. 

3. Phòng Quản lý Du lịch: Chủ trì mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng tham gia trưng bày các sản vật, sản phẩm OCOP; cung cấp các hình 

ảnh, tài liệu giới thiệu về du lịch, văn hóa, lịch sử con người của tỉnh Cao Bằng.  

4. Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch:  

- Xây dựng 01 tiết mục trình diễn trang phục dân tộc Tày, Nùng, Dao, 

Mông, Lô Lô của tỉnh Cao Bằng (03-05 phút) tham gia vào Lễ Khai mạc Tuần 

“Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam và Liên hoan trình diễn 

trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam, khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022”. 

- Gửi lời giới thiệu, video clip về trang phục truyền thống của các dân tộc 

trên địa bàn tỉnh về Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam và 

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam để chuẩn bị cho chương trình Lễ Khai 

mạc Ngày hội. 

- Chủ trì lựa chọn, dàn dựng các tiết mục trình diễn trang phục truyền 

thống dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Lô Lô của tỉnh Cao Bằng (trang phục 

ngày thường, lễ hội, lễ cưới...); Phần trình diễn có lời dẫn thuyết minh, giới thiệu 

về từng bộ trang phục; Thời lượng trình diễn từ 15-20 phút (các tiết mục dàn 

dựng, giới thiệu phù hợp với đặc trưng văn hóa truyền thống của dân tộc đó).  

- Tham mưu xây dựng Quyết định thành lập đoàn nghệ nhân, diễn viên 

quần chúng tham gia Liên hoan.  

- Trưng bày giới thiệu không gian văn hóa: Trang trí, trưng bày, giới thiệu 

sản phẩm về trang phục, thổ cẩm truyền thống; các hiện vật văn hóa gắn với đời 

sống sinh hoạt của các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng.  

- Trưng bày các hình ảnh, tài liệu giới thiệu về du lịch, văn hóa, lịch sử 
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con người của tỉnh Cao Bằng.  

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Sở VHTTDL tuyển 

chọn nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia Liên hoan. Đưa đón đại biểu 

tham dự Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong 

công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc năm 

2022 (Sở VHTTDL sẽ cử đầu mối liên hệ với các địa phương). 

Trên đây là Kế hoạch tham gia Liên hoan trình diễn trang phục truyền 

thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022. Yêu 

cầu các phòng, đơn vị chủ động báo cáo lãnh đạo Sở các nội dung chuẩn bị cho 

Liên hoan và tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c);  

- Đ/c Lê Hải Hòa, PCT UBND tỉnh (B/c);  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Dân tộc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, TP; 

- Phòng VHTT các huyện, TP; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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