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KẾ HOẠCH 

Tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày,  

Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện  

của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2154/KH-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người 

Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Lễ đón 

nhận); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành Kế hoạch tham 

gia Lễ đón nhận gồm các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức Lễ đón nhận nhằm tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể của cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, các dân tộc Tày, Nùng, Thái nói riêng; 

đồng thời tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về giá trị của di sản và ý nghĩa của 

việc UNESCO ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt 

Nam” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Gắn 

tuyên truyền, quảng bá di sản Then với quảng bá hình ảnh, con người và tiềm 

năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh Cao Bằng. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động tham gia Lễ đón nhận phải đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, an 

toàn, tiết kiệm, có hiệu quả thiết thực; gắn các hoạt động tại Lễ đón nhận với 

quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh Cao Bằng; thực hiện các biện 

pháp về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.  

II. QUY MÔ, THỜI GIAN 

1. Quy mô 

Lễ đón nhận tổ chức vào dịp Lễ hội Thành Tuyên năm 2022, có sự tham 

gia của 11 tỉnh có di sản thực hành Then: Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Kạn, 

Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên, Lai 

Châu, Lào Cai.  

2. Thời gian: Từ ngày 31/8 đến hết ngày 04/9/2022 (không kể thời gian đi 

và về).  

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  
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1. Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, 

Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

của nhân loại và khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 (Chương trình 

được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam; Đài 

Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang (TTV), Báo Tuyên Quang điện tử và 

một số Đài truyền hình các địa phương trong cả nước tiếp sóng). 

1.1. Thời gian: 20h00', ngày 03/9/2022 (Truyền hình trực tiếp trên VTV1). 

1.2. Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang. 

1.3. Nội dung chương trình: 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. 

- Trao Bằng của UNESCO ghi danh “Thực hành Then của người Tày, 

Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại. 

- Phát biểu của Trưởng đại diện Văn phòng UNESSCO tại Việt Nam. 

- Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

- Phát biểu đáp từ của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. 

- Chương trình nghệ thuật đặc sắc (do tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp 

với các tỉnh thực hiện). 

- Thành phần tham dự:  

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia Ban chỉ đạo, Lãnh 

đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tham gia Ban Tổ chức Lễ 

đón nhận.  

+ Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch tỉnh; 05 nghệ nhân tiêu biểu về 

thực hành Then của người Tày tỉnh Cao Bằng tham dự Lễ đón nhận. 

1.4. Chương trình nghệ thuật 

- Tỉnh Cao Bằng chuẩn bị 01 tiết mục (thời lượng khoảng 5 phút) thể hiện 

bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc Tày tỉnh Cao Bằng tham gia biểu diễn tại 

Lễ đón nhận (có video âm thanh, hình ảnh minh họa cho tiết mục) gửi tỉnh 

Tuyên Quang (qua Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang) để hoàn 

thiện kịch bản chương trình nghệ thuật. Thời gian tập trung các diễn viên tại 

Tuyên Quang trước Lễ đón nhận 03 ngày để hợp luyện và tổng duyệt. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch tỉnh. 

2. Các hoạt động khác  

2.1. Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch năm 2022 

- Thời gian: 8h00' ngày 04/9/2022. 
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- Địa điểm: Tại Hội trường Vĩnh Lộc, Khách sạn Mường Thanh, thành 

phố Tuyên Quang. 

- Nội dung chương trình: 

+ Đón tiếp đại biểu. 

+ Văn nghệ chào mừng. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Phát biểu chào mừng Hội nghị. 

+ Trình chiếu clip giới thiệu về du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

+ Thảo luận của nhà đầu tư, các Tập đoàn, Công ty lữ hành về tiềm năng 

phát triển du lịch của các tỉnh tham dự Hội nghị. 

+ Phát biểu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

+ Trao giấy chứng nhận đầu tư. 

+ Ký cam kết của nhà đầu tư với 11 tỉnh tham dự Hội nghị. 

+ Ký biên bản thỏa thuận hợp tác khai thác phát triển du lịch của 11 tỉnh 

và các tập đoàn, công ty lữ hành du lịch. 

+ Phát biểu bế mạc Hội nghị. 

+ Kết thúc Hội nghị. 

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

tin Du lịch tỉnh. Nội dung: Trưng bày các ấn phẩm, tài liệu, sản phẩm đặc sản, 

sản phẩm du lịch địa phương quảng bá giới thiệu thu hút đầu tư về du lịch để 

trưng bày tại sảnh nơi tổ chức Hội nghị. 

2.2. Tham gia Thi đấu Giải Quần vợt các Câu lạc bộ tỉnh Tuyên 

Quang  mở rộng năm 2022 

- Thời gian: Từ ngày 01/9 - 04/9/2022 (khai mạc từ 08h00' ngày 01/9). 

- Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

- Đơn vị phối hợp: Liên đoàn Quần vợt tỉnh Tuyên Quang. 

- Đơn vị thực hiện: Liên đoàn quần vợt tỉnh Cao Bằng theo hình thức xã 

hội hóa (Có kế hoạch riêng). 

2.3. Tham gia giải Bóng bàn các Câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang mở 

rộng năm 2022 

- Thời gian: Từ ngày 01/9 - 04/9/2022 (khai mạc từ 08h00' ngày 01/9). 

- Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

- Đơn vị thực hiện: Liên đoàn bóng bàn trong tỉnh Cao Bằng theo hình 
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thức xã hội hóa (Có kế hoạch riêng). 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước cấp, kinh phí 

xã hội hóa và nguồn thu hợp pháp khác, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả đúng quy định. 

- Các đơn vị được phân công nhiệm vụ xây dựng dự toán kinh phí, gửi Văn 

phòng Sở tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Việc sử 

dụng, thanh quyết toán kinh phí được thực hiện theo đúng quy định hiện hành 

của pháp luật về tài chính. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình: Tham mưu xây dựng Kế hoạch 

tham gia các nội dung trong Lễ đón nhận và các văn bản liên quan; phối hợp với 

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

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: Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ Hội nghị 

xúc tiến đầu tư du lịch năm 2022; Cung cấp các ấn phẩm tuyên truyền quảng bá 

về văn hóa, du lịch tỉnh Cao Bằng. 

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

- Lựa chọn nghệ nhân, diễn viên quần chúng, tổ chức tập luyện 01 tiết 

mục (thời lượng khoảng 5 phút) thể hiện bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc 

Tày tỉnh Cao Bằng tham gia biểu diễn tại Lễ đón nhận (có video âm thanh, hình 

ảnh minh họa cho tiết mục); chủ trì, phối hợp với Hội Bảo tồn dân ca lựa chọn 

05 nghệ nhân tiêu biểu về thực hành Then của người Tày tham dự Lễ đón nhận. 

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

tham gia Lễ đón nhận. 

- Chuẩn bị các ấn phẩm, tài liệu, sản phẩm đặc sản, sản phẩm du lịch địa 

phương quảng bá giới thiệu thu hút đầu tư về du lịch để trưng bày tại sảnh nơi tổ 

chức Hội nghị. 

5. Trung tâm Đào tạo thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh: Chủ trì, 

khâu nối với Liên đoàn quần vợt, Liên đoàn bóng bàn của tỉnh tham gia giải 

Quần vợt, giải Bóng bàn tỉnh Tuyên Quang mở rộng năm 2022. 

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

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tuyển chọn nghệ nhân, diễn viên quần chúng; tạo mọi điều kiện 

đưa đón nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia Lễ đón nhận.  

Trên đây là Kế hoạch tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành 

Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi 
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vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022. Đề nghị các 

phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Dân tộc; 

- Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, TP; 

- Phòng VHTT các huyện, TP; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

  

 

 

Tô Thị Trang 
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