
 

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

                           ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số:            /BVHTTDL-VHDT 
V/v đăng ký tham gia Ngày hội, Liên hoan văn hóa 

nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

 

    Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và 

địa phương luân phiên tổ chức các Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch 

các dân tộc theo vùng, miền và từng dân tộc. Đây là hoạt động quan trọng, góp 

phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời tạo 

điều kiện để nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên vùng đồng bào các dân 

tộc giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết. 

Căn cứ Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức 

Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu 

số theo khu vực và toàn quốc; Trên cơ sở thống nhất về chủ trương đăng cai, phối 

hợp tổ chức của tỉnh: Kon Tum, Lạng Sơn, Bình Định, Lai Châu và Sơn La (Đại 

diện tỉnh Sơn La đã nhận cờ luân phiên đăng cai tại Liên hoan nghệ thuật hát 

Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI năm 2018), 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức các Ngày hội và Liên hoan văn 

hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2021 như sau: 

1. Ngày hội Văn hóa các dân tộc Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum 

a) Đối tượng đăng ký: Các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên. 

b) Thành phần tham gia: Diễn viên, nghệ nhân, vận động viên quần chúng 

các dân tộc thiểu số do các địa phương cử tham gia Ngày hội. 

c) Nội dung các hoạt động: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn 

trang phục dân tộc, dệt thổ cẩm truyền thống; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ 

hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa các dân tộc; Trưng bày triển lãm các đặc trưng 

văn hóa, ẩm thực các dân tộc; Tổ chức thi đấu thể thao truyền thống và trò chơi 

dân gian; Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng và một số 

hoạt động khác do địa phương đăng cai đề xuất. 

d) Thời gian dự kiến: Trong 03 ngày (không kể ngày đi và về), Quý I, năm 2021. 

2. Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - 

Thái toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Sơn La 

a) Đối tượng đăng ký: Các tỉnh, thành phố có đồng bào dân tộc Tày - Nùng 

- Thái sinh sống. 
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b) Thành phần tham gia: Nghệ nhân Then tiêu biểu của các địa phương (các 

vùng, miền có hát Then, các làn điệu Then); nghệ nhân, diễn viên của các Câu lạc 

bộ hát Then, đàn Tính, đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở (xã, thôn, trường học, cơ 

quan…) dân tộc Tày - Nùng - Thái do các địa phương cử tham gia Liên hoan. 

c) Nội dung các hoạt động: Trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm và 

Triển lãm ảnh về chủ đề “Di sản văn hóa Then các dân tộc Tày - Nùng - Thái 

Việt Nam” và giới thiệu nghề dệt vải truyền thống của các dân tộc Tày - Nùng - 

Thái; Biểu diễn, giới thiệu di sản hát Then, đàn Tính; Tổ chức các hoạt động 

quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng và một số hoạt động khác do địa phương 

đăng cai đề xuất. 

d) Thời gian dự kiến: Trong 03 ngày (không kể ngày đi và về), Quý II, năm 2021. 

3. Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc 

lần thứ XI tại tỉnh Lạng Sơn 

a) Đối tượng đăng ký: Các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc. 

b) Thành phần tham gia: Diễn viên, nghệ nhân, vận động viên quần chúng 

các dân tộc thiểu số do các địa phương cử tham gia Ngày hội. 

c) Nội dung các hoạt động: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn 

trang phục dân tộc, dệt thổ cẩm truyền thống; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ 

hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa các dân tộc; Trưng bày triển lãm các đặc trưng 

văn hóa, ẩm thực các dân tộc; Tổ chức thi đấu thể thao truyền thống và trò chơi 

dân gian; Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng và một số 

hoạt động khác do địa phương đăng cai đề xuất. 

d) Thời gian dự kiến: Trong 03 ngày (không kể ngày đi và về), Quý II, năm 2021. 

4. Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình Định 

a) Đối tượng đăng ký: Các tỉnh, thành phố thuộc miền Trung. 

b) Thành phần tham gia: Diễn viên, nghệ nhân, vận động viên quần chúng 

các dân tộc thiểu số do các địa phương cử tham gia Ngày hội. 

c) Nội dung các hoạt động: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn 

trang phục dân tộc; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt 

văn hóa các dân tộc; Trưng bày triển lãm các đặc trưng văn hóa, ẩm thực các dân 

tộc; Tổ chức thi đấu thể thao truyền thống và trò chơi dân gian; Tổ chức các hoạt 

động quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng và một số hoạt động khác do địa 

phương đăng cai đề xuất. 

d) Thời gian dự kiến: Trong 03 ngày (không kể ngày đi và về), Quý III, năm 2021. 

5. Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III, tại tỉnh Lai Châu 

a) Đối tượng đăng ký: Các tỉnh, thành phố có đồng bào dân tộc Mông sinh 

sống trong cả nước. 

b) Thành phần tham gia: Diễn viên, nghệ nhân, vận động viên quần chúng 

dân tộc Mông do các địa phương cử tham gia Ngày hội. 
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c) Nội dung các hoạt động: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn 

trang phục dân tộc Mông, dệt vải lanh truyền thống; Trình diễn, giới thiệu trích 

đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa các dân tộc Mông; Trưng bày triển lãm 

các đặc trưng văn hóa, ẩm thực các dân tộc Mông; Tổ chức thi đấu thể thao truyền 

thống và trò chơi dân gian dân tộc Mông; Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc 

tiến du lịch cộng đồng và một số hoạt động khác do địa phương đăng cai đề xuất. 

d) Thời gian dự kiến: Trong 03 ngày (không kể ngày đi và về), Quý III, năm 2021. 

*Kinh phí tham gia Ngày hội và Liên hoan: Kinh phí sự nghiệp của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân sách của địa phương đăng cai tổ chức và các 

địa phương tham gia Ngày hội, Liên hoan; Kinh phí tài trợ theo hướng xã hội hoá 

do địa phương đăng cai vận động. 

Để chuẩn bị cho các sự kiện nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân 

trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ 

tình hình và điều kiện thực tế của địa phương để đăng ký tham gia các Ngày hội, 

Liên hoan nêu trên. Văn bản đăng ký gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua 

Vụ Văn hóa dân tộc) trước ngày 17/8/2020 để tổng hợp, xây dựng Kế hoạch.  

*Lưu ý: Trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây 

nhiễm tại nhiều địa phương trong cả nước, thời gian tổ chức các Ngày hội, Liên 

hoan có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn; đảm bảo tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, cũng như 

hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thông 

tin kịp thời đến địa phương đăng cai và các đơn vị, địa phương đăng ký tham gia 

để điều chỉnh Kế hoạch. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Phạm Duy Hà, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân 

tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số điện thoại: 0986.119.101, hộp thư điện 

tử: duyhavn@gmail.com. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:    
- Như trên;                                                                                

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; 

- Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ có liên quan; 

- Sở VHTTDL, VHTT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 

- Bảo tàng VHDTVN, Trung tâm TLVHNTVN;  

- Lưu: VT, Vụ VHDT, DH (80b). 

                                                                                        

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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