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BÁO CÁO 

Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương 

 

 Thực hiện Công văn số 806/DSVH-DT ngày 24/8/2022 của Cục Di sản văn hóa 

về việc báo cáo công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện trên địa bàn tỉnh như sau: 

 1. Tình hình phân cấp và việc thực hiện phân cấp trong công tác quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị 

các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, Sở VHTTDL đã tham mưu Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện như: Quyết định số 2795/2008/QĐ-

UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp 

Quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc 

ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. UBND tỉnh ủy quyền cho Sở VHTTDL thực 

hiện các thủ tục hành chính về giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi 

di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; tổ chức Hội nghị triển khai Quy định 

phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, đồng thời phổ biến 

một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa liên quan đến hoạt động bảo 

tồn, phát huy giá trị di tích cho lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, cán bộ phụ trách 

văn hóa xã hội các xã, phường, thị trấn; tiến hành bàn giao hồ sơ di tích đã xếp hạng cho 

UBND các huyện, thành phố để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các 

di tích; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố bàn giao hồ sơ di tích tới các xã 

phường, thị trấn có di tích, triển khai việc thành lập các tổ chức quản lý di tích. Toàn 

tỉnh hiện nay có 60 tổ chức quản lý di tích của các xã, phường, thị trấn và các hộ gia 

đình, trong đó có 09 di tích giao cho cá nhân trực tiếp quản lý.  

 2. Kết quả công tác kiểm kê, xếp hạng, ghi danh di sản văn hóa trong 05 năm qua 

- Công tác kiểm kê, xếp hạng di tích: Theo kết quả kiểm kê, hiện nay trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng có 214 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 

98 di tích đã được xếp hạng gồm: 03 di tích quốc gia đặc biệt; 25 di tích quốc gia; 70 di 

tích cấp tỉnh. Từ năm 2018 đến nay xếp hạng 09 di tích, trong đó có 02 di tích quốc gia, 

07 di tích cấp tỉnh. Năm 2021, hoàn thành công tác kiểm kê di tích tại huyện Hà Quảng 

và huyện Hoà An, các địa phương còn lại sẽ tiến hành kiểm kê trong thời gian tới. Trên 

cơ sở kết quả công tác kiểm kê, Sở đã chỉ đạo nghiên cứu, lập hồ sơ xếp hạng di tích; 



2 

 

công tác bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp và đưa vào danh mục bảo vệ đã được quan 

tâm đầu tư. 

- Công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể: Năm 2020 tỉnh Cao Bằng đã 

hoàn thành công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể đối với 06 dân tộc Tày, Nùng, 

Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ trên địa bàn toàn tỉnh, qua kiểm kê số lượng di sản văn hóa 

phi vật thể còn tồn tại trên địa bàn tỉnh hiện có 2.000 di sản, cụ thể: Tiếng nói (06 di 

sản), chữ viết (02 di sản); Ngữ văn dân gian (150 di sản); Nghệ thuật trình diễn dân gian 

(300 di sản); Tập quán xã hội và tín ngưỡng (745 di sản); Lễ hội truyền thống (200 di 

sản); Nghề thủ công truyền thống (112 di sản); Tri thức dân gian (487 di sản). Thông 

qua kết quả kiểm kê, tiến hành lựa chọn, nghiên cứu lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa 

phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tỉnh Cao 

Bằng hiện có 04 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Nghi lễ Then của người 

Tày Cao Bằng; Lễ hội Nàng Hai, xã Tiên Thành, huyện Quảng Hòa; Nghề rèn của 

người Nùng An, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên (nay là huyện Quảng Hòa); Lễ hội 

tranh đầu pháo, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Trong đó, từ năm 2018 đến 

nay có 02 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (năm 

2019: Nghề rèn của người Nùng An, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên (nay là huyện 

Quảng Hòa); năm 2020: Lễ hội tranh đầu pháo, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng 

Hòa). Đặc biệt, di sản “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam” (trong 

đó có nghi lễ Then của người Tày Cao Bằng) được UNESCO ghi danh là di sản văn 

hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Ngoài ra, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa còn được chú trọng 

thông qua việc thực hiện các chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học về 

sưu tầm, nghiên cứu các giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật dân ca, dân nhạc, dân vũ 

của các dân tộc như: Đề tài “Nghiên cứu, phục dựng đám cưới dân tộc Dao Đỏ tỉnh Cao 

Bằng”; “Khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ Thuổn 

Puôn của người Sán Chỉ ở Cao Bằng”; “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát 

huy giá trị dân ca dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao tỉnh Cao Bằng”; “Nghi lễ đám cưới 

của người Lô Lô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”; “Nghiên cứu, bảo tồn phát huy giá trị văn 

hóa người Lô Lô Đen tỉnh Cao Bằng”; dự án “Bảo tồn bản văn hóa truyền thống dân tộc 

Lô Lô xóm khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc”; đề án “Bảo tồn trang phục 

truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng, giai đoạn 2020-2030; đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân 

nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2030” trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thực hiện công tác bảo tồn, phục dựng nâng cao các lễ hội 

truyền thống, gồm: Lễ hội Pháo hoa, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa; lễ hội 

Nàng Hai, xã Kim Đồng, huyện Thạch An; lễ hội Chùa Sùng Phúc, thị trấn Thanh Nhật, 

huyện Hạ Lang; lễ hội Đền Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng; Lễ hội Thanh 

Minh thành lễ hội gắn kết làng nghề truyền thống tại xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa); 

khôi phục lại các lễ hội dân gian truyền thống: Lễ hội Co Sầu, thị trấn Trùng Khánh; lễ 

hội Lồng tồng xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh; lễ hội Thanh minh xã Quang Trung, 
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huyện Trùng Khánh; lễ hội Háng Tán thị trấn Hùng Quốc, huyện Trùng Khánh; lễ hội 

Lồng tồng, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh; lễ hội Bó Puông xã Lê Lợi, huyện 

Thạch An. 

 3. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và quảng bá di sản 

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản văn hóa đã được 

triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự 

chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Nhận thức của người đứng đầu các cấp ủy 

đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành về tầm quan trọng của việc quản lý, bảo tồn 

và phát huy các giá trị di sản văn hóa được nâng lên.  

Sở VHTTDL đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tốt hoạt động đón tiếp, 

hướng dẫn khách tham quan tại các khu di tích, tiêu biểu như: Khu di tích quốc gia đặc 

biệt Pác Bó, Khu di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Biên giới năm 1950, 

Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo… 

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện văn hóa tiêu biểu 

như: Chuỗi các hoạt động kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh (1499 - 2019) - 50 năm thực 

hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu đặc sản, 

ẩm thực, hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch; tổ chức các hoạt động thể thao; tổ chức 

Cuộc thi “Người đẹp Du lịch Non nước Cao Bằng”; Liên hoan Hát then, Đàn tính; Hội 

thi hát dân ca, trình diễn trang phục dân tộc; tổ chức Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc, đặc 

biệt là Lễ hội Ánh sáng Thác Bản Giốc; tổ chức các hoạt động tuần “Văn hóa, Thể thao, 

Du lịch” chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng, như: 

Liên hoan hát Then - Đàn tính; Hội thi sáng tạo Ẩm thực du lịch “Món ngon miền Non 

nước Cao Bằng” tỉnh Cao Bằng năm 2022... 

Biên soạn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về con người, đất nước Cao 

Bằng; giới thiệu về các khu di tích, điểm du lịch cộng đồng; phục dựng một số lễ hội 

truyền thống; thực hiện triển lãm chuyên đề giới thiệu về giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương… 

 4. Công tác tu bổ, tôn tạo di tích trong 05 năm qua. 

Công tác tu bổ, tôn tạo di tích trong những năm qua được đẩy mạnh bằng nhiều 

nguồn kinh phí (nguồn xã hội hóa và chương trình mục tiêu phát triển văn hóa), đạt được 

những kết quả đáng khích lệ, cụ thể: 

- Năm 2018: Dự án tu bổ, tôn tạo cơ sở vật chất phục vụ tuyên truyền, quảng bá 

Khu di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch 

An, với tổng mức đầu tư 1.797.834.000 đồng. 

- Năm 2019: Dự án nâng cấp đường lên di tích Đồn Đông Khê, thuộc khu di tích 

quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950, huyện Thạch An với tổng mức 

đầu tư 1.499.995.000đồng; dự án tu bổ di tích Đồn Đông Khê, khu di tích quốc gia đặc 

biệt di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950, huyện Thạch An với tổng mức 

đầu tư 1.899.988.000đồng; dự án phục dựng nhà ông Lý Quốc Súng, xã Trường Hà, 
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huyện Hà Quảng với tổng mức đầu tư 500.000.000đồng; dự án phục hồi di tích Lán 

Khuổi Nặm I thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó với tổng mức đầu tư 

897.851.000đồng; dự án phục hồi tôn tạo và phát huy giá trị di tích Chùa Phố Cũ, thành 

phố Cao Bằng với tổng kinh phí 11.261.338.000 đồng; tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia 

Nặm Lìn, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An mức đầu tư 4,2 tỷ đồng. 

- Năm 2020: Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đồn Đông Khê thuộc khu di tích quốc 

gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950, huyện Thạch An với tổng mức đầu tư 

1.000.000.000 đồng; xây dựng nhà bia tưởng niệm và đường vào di tích cấp tỉnh Trông 

Nhìa Hậu tại xã Hồng An, huyện Bảo Lạc với tổng mức đầu tư 2,6 tỷ đồng. 

 - Năm 2021: Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 

Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó với tổng mức đầu tư 2.394.318.000 đồng; tôn tạo di 

tích cấp tỉnh Miếu Quan Đế, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc; lắp đặt 08 biển chỉ dẫn di 

tích và thay thế bia di tích cấp tỉnh Hang Phia Nọi của huyện Hà Quảng với kinh phí 134 

triệu đồng; tu bổ, tôn tạo một số hạng mục di tích cấp tỉnh Đền Hoàng Lục tổng kinh phí 

52.310.000 đồng; lắp biển thuyết minh, biển chỉ dẫn Bảo vật quốc gia Bia Ma Nhai Ngự 

Chế năm 1431, Bia Câu Thủy Bi ký năm 1702 xã Hồng Việt huyện Hòa An kinh phí 

318.000.000 đồng.  

 - Năm 2022: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Nùng Trí Cao xã Sóc Hà, huyện Hà 

Quảng với kinh phí 265 triệu đồng; lắp đặt biển chỉ dẫn, bia di tích tại di tích quốc gia 

Địa điểm Đài tiếng nói Việt Nam tại Hang Ngườm Chiêng (1966-1978) thị trấn Trùng 

Khánh, huyện Trùng Khánh tổng mức đầu tư 121.112.000 đồng; đầu tư 85.000.000 đồng 

trồng hoa, cây cảnh tại 02 di tích quốc gia Đền Vua Lê và Nặm Lìn, xã Hoàng Tung, 

huyện Hòa An. 

 5. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất 

 - Khó khăn, vướng mắc: 

+ Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2009 không có nội 

dung quy định cho việc bảo vệ các di tích nằm trong danh mục đã được kiểm kê nhưng 

chưa được xếp hạng. Trên thực tế các di tích đã được kiểm kê nằm trong danh mục kiểm 

kê còn nhiều công trình văn hóa, nghệ thuật, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên có giá trị 

chưa được xếp hạng như do không có căn cứ quy định cụ thể nên các công trình này rất 

dễ bị xâm phạm, nếu chờ đến khi được xếp hạng mới áp dụng biện pháp bảo vệ thì có 

những di tích không còn đáp ứng được tiêu chí để xếp hạng nữa.  

+ Công tác thông tin tuyên truyên truyền phổ biến văn bản liên quan đến bảo tồn, 

phát huy giá trị di sản văn hóa chưa được thường xuyên, nhất là vùng sâu, vùng xa; một 

số cấp ủy, chính quyền và cộng đồng xã hội chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện về tầm 

quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; các địa 

phương thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn, còn lúng túng trong việc xử lý quan hệ 

giữa bảo tồn và phát triển.  
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+ Kinh phí đầu tư cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa còn hạn 

hẹp; một số giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh đang có nguy 

cơ mai một do ảnh hưởng sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ giữa các dân tộc và sự phát 

triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường.  

+ Công tác xã hội hóa các hoạt động bảo tồn còn hạn chế, các địa phương có di 

tích đề nghị xếp hạng chưa chủ động việc xây dựng kế hoạch lập hồ sơ di tích theo chủ 

trương của UBND tỉnh.  

+ Đa số các huyện chưa có cán bộ chuyên môn phụ trách về công tác quản lý di 

sản văn hóa; năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo tồn, phát huy 

giá trị văn hóa tại địa phương có di tích còn thiếu và yếu chưa đáp ứng được yêu cầu 

công tác. 

- Đề xuất, kiến nghị: 

+ Bổ sung quy định bảo vệ di tích mới được phát hiện, di tích nằm trong danh 

mục đã được kiểm kê nhưng chưa được xếp hạng hoặc đang trong quá trình nghiên cứu, 

lập hồ sơ xếp hạng. 

+ Đề nghị Bộ VHTTDL tiếp tục quan tâm thực hiện Chương trình mục tiêu phát 

triển văn hóa, đặc biệt là chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới. 

+ Tổ chức các Hội nghị, tập huấn, hội thảo về công tác quản lý di sản văn hóa cho 

những đối trực tiếp làm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa./.  

 

 Nơi nhận: 
 - Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL; 

- UBND tỉnh (b/c); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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