
 

KẾ HOẠCH 

 Nghiệm thu Dự án “Bảo tồn bản văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô, 

xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng” 

và khánh thành Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. 

 
 

Căn cứ Công văn số 2673/BVHTTDL-VHDT ngày 10/7/2019 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định dự án “Bảo tồn truyền thống dân tộc 

Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng”; 

Căn cứ Công văn số 3329/BVHTTDL-KHTC ngày 22/8/2019 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận dự án bảo tồn bản truyền thống dân 

tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình: Bảo tồn bản văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, 

xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Công văn số 308/BVHTTDL-KHTC ngày 20/01/2020 của Bộ 

VHTTDL về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 

năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-SVHTTDL ngày 21/4/2020 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch triển khai nội dung bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Dự 

án “Bảo tồn bản văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã Kim 

Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng”; 

Căn cứ văn bản số 206/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 21/4/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch phân công nhiệm vụ tổ giám sát, thực hiện Dự án “Bảo 

tồn bản văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, 

huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng”. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch nghiệm thu Dự án 

“Bảo tồn bản văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã Kim 

Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng” và khánh thành nhà văn hóa sinh hoạt 

cộng đồng với những nội dung sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nghiệm thu các nội dung bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã 

triển khai thực hiện tại Kế hoạch số 36/KH-SVHTTDL ngày 21/4/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện nội dung bảo tồn văn 

hóa phi vật thể Dự án “Bảo tồn bản văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô, xóm 
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Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng” đảm bảo đúng theo 

nội dung hồ sơ dự án đã được Bộ VHTTDL và UBND tỉnh thẩm định, phê 

duyệt. 

- Nghiệm thu các chuyên đề về dân ca, dân vũ, dân nhạc; về bảo tồn các 

nghi lễ tín ngưỡng; các sản phẩm nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian; 

tài liệu tuyên truyền về du lịch nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa 

phi vật thể đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ. 

- Khánh thành Nhà văn hóa truyền thống chính là tạo điều kiện cho nhân 

dân có nơi sinh hoạt, chia sẻ, hội họp các nội dung chính trị, kinh tế, xã hội, văn 

hóa; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và tạo sự đồng 

thuận, gắn kết trong cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

Việc thực hiện nghiệm thu các sản phẩm phải đảm bảo nội dung có chất 

lượng, hiệu quả, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, hướng tới mục tiêu đưa bản 

sắc văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô xóm Khuổi Khon thành bản sắc văn hóa 

truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm góp phần tạo việc làm, 

tăng thu nhập cho người dân tại địa phương.  

II. THỜI GIAN  

- Nghiệm thu: 08h00 đến 09h00,  ngày 23 tháng 02 năm 2022. 

- Khánh thành: 10h00 đến 11h30,  ngày 23 tháng 02 năm 2022.  

III. THÀNH PHẦN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 19 người 

- Lãnh đạo Sở (02 đ/c); 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị:  

+ Văn phòng Sở: 01 Lãnh đạo + 01 CV + 02 lái xe; 

+ Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình: 01 lãnh đạo + 01 CV; 

+ Phòng Quản lý Du lịch: 01 lãnh đạo + 01 CV; 

+ Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch: 01 lãnh đạo + 03 VC; 

+ Bảo tàng: 01 Lãnh đạo + 02 VC. 

+ Thư viện tỉnh: 01 lãnh đạo + 01 VC. 

2. Huyện Bảo Lạc: 

2.1. Dự nghiệm thu: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thông; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Kim Cúc; 

- Đại diện Lãnh đạo xóm Khuổi Khon. 

2.2. Dự Khánh thành nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng: (74 người) 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện: 01 lãnh đạo + 01 Lái xe; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND huyện; (01) 

- Phòng Văn hóa và Thông tin: 01 lãnh đạo + 01 CV; 
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- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thông: 01 lãnh đạo + 02 VC; 

- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Kim Cúc; (02) 

- Đại diện chi bộ và xóm Khuổi Khon; (02) 

- Đại diện các hộ gia đình xóm Khuổi Khon (62). 

3. Đại diện các đơn vị Tư vấn và Thi công: 05 người. 

4. Phóng viên: Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Cao Bằng, 

Báo Nhân dân thường trú tại Cao Bằng, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và 

Truyền hình Cao Bằng, Cao Bằng Hóng Media. 

III. NỘI DUNG 

1. Nghiệm thu các nội dung bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể  

- Thẩm định các chuyên đề về bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc của Dự án; 

giáo trình giảng dạy nội dung bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc của Dự án. 

- Thẩm định nội dung bảo tồn đám tang, đám cưới, lễ cầu mưa của người 

Lô Lô.  

+ Chuyên đề về đám tang và lễ cầu mưa của người Lô Lô. 

+ Băng, Đĩa ghi hình về đám tang, đám cưới, lễ cầu mưa của người Lô Lô. 

+ An bum ảnh đám tang và lễ cầu mưa của người Lô Lô (400 ảnh: mỗi nghi 

lễ 200 ảnh). 

- Thẩm định tài liệu tuyên truyền về du lịch. 

- Thẩm định, nghiệm thu nội dung trưng bày giới thiệu tại nhà sinh hoạt 

văn hóa cộng đồng, gồm:  

+ Thiết bị phục vụ: ti vi, đầu đĩa, loa; tủ để ti vi, đầu đĩa; kệ để loa; tủ kính 

trưng bày; manơcanh (03 con); giá treo các sản phẩm như: túi, nón...; bục để 

dụng cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt, phương tiện vận chuyển... 

 - Các sản phẩm trưng bày: 

+ Trang phục truyền thống (ngày thường và nghi lễ) của nam, nữ và thầy 

cúng. 

+ Trống đồng 01 đôi (phục chế). 

+ Các đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ lao động sản xuất, nghề thủ công truyền 

thống (ví dụ: giỏ cá, giỏ đựng hạt giống, dậu đựng thóc, cối giã gạo, loỏng đập 

lúa, đồ nấu rượu, khung dệt, nón lá...). 

- Nghiệm thu các hạng mục công trình của dự án. 

2. Khánh thành nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng 

Chương trình khánh thành: 

TT Nội dung Thực hiện 

1 Văn nghệ chào mừng 
Đội văn nghệ xóm Khuổi Khon 

(Trung tâm VHTT&DL) 

2 
Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu 
Văn phòng Sở 

3 Khai mạc Lãnh đạo Sở 
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4 
Báo cáo kết quả thực hiện dự án và  xây 

dựng nhà văn hóa 
Phòng QLVH&GĐ 

5 Lễ cắt băng khánh thành 

Lãnh đạo Sở VHTTDL, Lãnh đạo 

UBND huyện Bảo Lạc, Lãnh đạo 

UBND xã Kim Cúc, Trưởng xóm 

Khuổi Khon, Đại diện người có uy 

tín xóm Khuổi Khon. 

6 
Đại diện UBND huyện Bảo Lạc phát 

biểu 
Lãnh đạo UBND huyện 

7 Đại diện xóm Khuổi Khon phát biểu Trưởng xóm 

8 Tặng quà Văn phòng Sở 

9 Bế mạc Lãnh đạo Sở VHTTDL 

10 Dự cơm khánh thành tại nhà văn hóa Văn phòng Sở 

2. Nội dung maket lễ khánh thành 

LỄ KHÁNH THÀNH 
NHÀ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG XÓM KHUỔI KHON 

XÃ KIM CÚC, HUYỆN BẢO LẠC 

Khuổi Khon, Ngày 23 tháng 02 năm 2022 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với các phòng, đơn vị 

UBND huyện Bảo Lạc, UBND xã Kim Cúc tổ chức nghiệm thu các nội dung 

bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, chuẩn bị công tác khánh thành nhà 

văn hóa sinh hoạt cộng đồng tại xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc: 

1.1. Văn phòng Sở 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch nghiệm thu các nội dung bảo tồn di sản 

văn hóa vật thể, phi vật thể và khánh thành nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. 

-  Chủ trì thực hiện việc thẩm định, nghiệm thu các nội dung liên quan bảo 

tồn văn hóa vật thể của Dự án.  

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin Du lịch tỉnh Cao 

Bằng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Lạc, Trung tâm Văn hóa và 

Truyền thông huyện Bảo Lạc xây dựng Chương trình và các công việc liên quan 

công tác chuẩn bị cho Lễ khánh thành (Nhà rạp, bàn ghế, khánh tiết, băng vải, 

kéo, khay đỡ băng khánh thành, thiết bị âm thanh, nhạc nghi lễ, cờ hồng kỳ...) 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công và lãnh đạo xóm Khuổi Khon chuẩn 

bị bữa cơm khánh thành tại nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Bố trí quà tặng, tủ 

sách cho Nhà sinh hoạt cộng đồng. 

- Tổ chức test nhanh cho đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và các đơn vị trực thuộc, phóng viên trước khi xuất phát chuyến công tác 

vào 14h ngày 22/02/2022. 
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- Bố trí phương tiện cho đoàn công tác nghiệm thu và dự lễ khánh thành. 

1.2. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình  

- Chủ trì việc thẩm định, nghiệm thu nội dung bảo tồn văn hóa phi vật thể 

thuộc dự án bảo tồn bản văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, 

xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.  

- Lưu giữ, quản lý các sản phẩm thuộc nội dung bảo tồn văn hóa phi vật thể 

dự án bảo tồn bản văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã Kim 

Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. 

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc và báo cáo quá trình thực hiện dự 

án và xây dựng nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. 

1.3. Phòng Quản lý Du lịch 

- Phối hợp thẩm định, nghiệm thu nội dung bảo tồn văn hóa phi vật thể 

thuộc dự án bảo tồn bản văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, 

xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.  

- Bàn giao các tài liệu tuyên truyền về du lịch đã được thẩm định cho 

phòng QLVHGĐ. 

1.4. Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch 

- Phối hợp thẩm định, nghiệm thu nội dung bảo tồn văn hóa phi vật thể 

thuộc dự án bảo tồn bản văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, 

xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.  

- Bàn giao các chuyên đề về bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc của Dự án; 

giáo trình giảng dạy nội dung bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc của Dự án cho 

phòng QLVHGĐ. 

- Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng, phối hợp tổ chức trang trí 

khánh tiết, chuẩn bị nghi lễ cắt băng khánh thành. 

1.5. Bảo tàng tỉnh 

- Phối hợp tổ chức thẩm định, nghiệm thu các nội dung bảo tồn văn hóa phi 

vật thể thuộc dự án “Bảo tồn bản văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô, xóm 

Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng”. 

- Bàn giao các chuyên đề bảo tồn về đám tang và lễ cầu mưa của người Lô 

Lô.  

- Bàn giao băng, đĩa ghi hình về đám tang, lễ cầu mưa của người Lô Lô. 

- Bàn giao an bum ảnh đám ma và lễ cầu mưa của người Lô Lô (400 ảnh: 

mỗi nghi lễ 200 ảnh). 

- Phối hợp với Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình tiến 

hành bàn giao nội dung trưng bày giới thiệu tại nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng 

cho xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc quản lý, sử dụng. 

1.6. Thư viện tỉnh:  

Hỗ trợ xây dựng tủ sách tại Nhà sinh hoạt cộng đồng gồm 100 đầu sách, 

2. UBND huyện Bảo Lạc 
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- Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thẩm định, nghiệm thu các nội dung 

bảo tồn văn hóa vật thể, phi vật thể của dự án.  

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa, và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông huyện, UBND xã Kim Cúc phối hợp với Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch chuẩn bị các công việc liên quan cho lễ khánh thành nhà văn hóa sinh 

hoạt cộng đồng tại xóm Khuổi Khon (Trang thiết thị âm thanh, nhạc nghi lễ, cờ 

hồng kỳ, phân công 6 nữ mặc trang phục dân tộc Lô lô phục vụ nghi lễ cắt băng 

khánh thành...) 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-

19 (tổ chức test nhanh cho đoàn công tác huyện Bảo Lạc, xã Kim Cúc; tổ chức 

đo thân nhiệt tại nhà sinh hoạt cộng đồng cho các thành phần tham gia nghiệm 

thu và tham dự lễ khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Khuổi Khon...). 

- Chỉ đạo UBND xã Kim Cúc, Lãnh đạo và nhân dân xóm Khuổi Khon 

phối hợp tổ chức thực hiện. 

3. Các đơn vị tư vấn và thi công dự án 

Cử thành phần tham dự đảm bảo kế hoạch, chủ động thực hiện test nhanh 

trước khi tham gia dự nghiệm thu, đảm bảo 5K theo quy định của Bộ Y tế. 

Trên đây là Kế hoạch nghiệm thu Dự án “Bảo tồn bản văn hóa truyền thống 

dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng” 

khánh thành nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng xóm Khuổi Khon, đề nghị các 

đơn vị quan tâm, phối hợp./. 

 
 

 Nơi nhận: 

- UBND huyện Bảo Lạc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị: QLVHGĐ, QLDL, Bảo tàng, 

TTVH&TTDL, Thư viện; 

- Phòng VH&TT huyện Bảo Lạc; 

- Trung tâm VH&TT huyện Bảo Lạc; 

- UBND xã Kim Cúc; 

- Các đơn vị tư vấn và thi công; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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