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 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; trong đó “Nâng cao mức 

hưởng thụ văn hoá của người dân.…; sưu tầm, bảo tồn và phát huy có hiệu quả 

giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số…; Quan tâm phát 

triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, gắn kết du lịch với giữ gìn, phát huy giá 

trị văn hoá các dân tộc thiểu số.” là một trong những nội dung được Bộ Chính 

trị yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể nhân dân các cấp chú trọng. Nghị 

quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn định hướng: “Phát triển du lịch bền 

vững; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp 

của dân tộc’’. Thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 

2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Chính phủ đã ban 

hành Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020, trong đó giao Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các bộ, 

ngành, địa phương liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

các nhiệm vụ, giải pháp về “nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân. 

Đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở ở từng vùng, từng địa 

phương; quan tâm tu bổ, bảo tồn các công trình di tích lịch sử, văn hóa; sưu 

tầm, bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của 

các dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời 

sống văn hóa, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu”. Để triển khai thực hiện có hiệu quả và 

đạt được mục tiêu đã đề ra, việc xây dựng Đề án “Bảo tồn, phục dựng và phát 

huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển 

du lịch giai đoạn 2021 - 2030” là rất cần thiết để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải 

pháp trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các dân tộc thiểu số. 

2. Dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số là các 

loại hình diễn xướng dân gian nảy sinh trong đời sống lao động, tình cảm, tín 
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ngưỡng tôn giáo và các sinh hoạt văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số. Dân ca, 

dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc rất đa dạng, phong phú với nhiều 

cách phân loại. Mỗi khu vực, vùng, miền có đồng bào dân tộc thiểu số cư trú 

mang bản sắc văn hóa riêng; mỗi dân tộc, mỗi nhóm, ngành tộc người đều có 

loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng riêng. Xét theo không gian, có các hình 

thức dân ca gắn với không gian sinh hoạt cộng đồng (lễ hội, chợ, không gian lao 

động sản xuất tập thể, trò chơi dân gian...), không gian biểu diễn lưu động 

chuyên nghiệp (các gánh hát, phường hát), không gian tín ngưỡng, tôn giáo. 

Không gian của các hoạt động diễn xướng cũng không đóng khung mà mở rộng 

đa dạng. Các hoạt động trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống là 

phương thức quan trọng để đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của cộng đồng các dân tộc 

thiểu số. Sáng tạo nghệ thuật là nhu cầu thường trực trong đời sống văn hóa và 

sự biểu hiện sinh động nhất trong đời sống chính là quá trình sáng tạo ra dân ca, 

dân vũ, dân nhạc truyền thống. Bên cạnh đó, dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền 

thống được thể hiện rất rõ ở những lễ hội cộng đồng. Những lễ hội đó là dịp tạo 

ra sự đồng cảm, chia sẻ, gắn kết trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Chính 

điều đó làm cho dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống được bảo tồn, duy trì và 

phát triển, tạo nên tính đặc sắc, đa dạng, thống nhất trong nền văn hóa Việt 

Nam. 

3. Trong nhiều năm qua, ngành văn hóa đã có những nỗ lực để bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiếu số. Bộ Văn hóa Thể thao và 

Du lịch và các địa phương đã tổ chức điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các 

giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật; phục dựng, bảo tồn dân ca, dân vũ truyền 

thống đặc sắc có nguy cơ mai một, tạo môi trường văn hoá lành mạnh, xoá bỏ các 

hủ tục lạc hậu, tạo điều kiện để phát triển mô hình văn hóa - du lịch. Tuy nhiên, 

song song với những giá trị đã được phục dựng, lưu giữ, thì tốc độ mai một, thất 

truyền cũng trở nên nhanh chóng. Sự du nhập văn hóa nước ngoài và quá trình đô 

thị hóa hiện nay, ngoài những lợi ích đem lại cho con người cũng gây ra nhiều bất 

cập, trong đó có nguy cơ làm mai một, biến đổi của không ít giá trị văn hóa dân 

gian các dân tộc thiểu số. Tình trạng phổ biến là những người thực sự có khả 

năng, nắm được nhiều kiến thức, vốn liếng về dân ca, dân vũ cổ truyền của dân  

tộc thì phần lớn đã tuổi cao, sức yếu
1
. Giới trẻ tập trung cho kiếm kế sinh nhai, ít 

quan tâm đến việc học hát, học múa, học nhạc dân tộc để giữ lấy truyền thống văn 

hóa của cha ông để lại. Mặt khác, hậu quả của việc đô thị hóa, công nghiệp hóa 

                                              
1
 Đây là là một thách thức lớn đối với việc gìn giữ dân ca, dân vũ, dân nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số 

hiện nay. (i) Các nghệ nhân hiểu biết và nắm giữ vốn làn điệu/bài bản các thể loại âm nhạc cổ truyền đều ở lứa 

tuổi cao và rất cao, trong khi đó lớp nghệ nhân kế cận ở lứa tuổi trung niên trở xuống hầu như chỉ thấy có ở một 

số ít thể loại âm nhạc vẫn đang được duy trì, phát triển như Then (của người Tày, Nùng, Thái); Mo (của người 

Mường); âm nhạc nghi lễ (của người Chăm theo đạo Bà la môn hay Hồi giáo Bà ni); nhạc ngũ âm (của người 

Khmer), nhạc lễ (của người Hoa)… (ii) Các nghệ nhân nắm giữ những tri thức dân gian trong việc chế tác các 

nhạc cụ cổ truyền vốn đã ít nay lại càng hiếm hơn. Hiện chỉ có một số rất hãn hữu các gia đình, dòng họ,   cá 

nhân còn giữ được nghề truyền lại cho con cháu đời sau như ở các dân tộc Thái, Tày, Nùng, Mường, Chăm, Hoa, 

Khmer. (iii) Năng lực trình diễn, chế tác và truyền dạy của các nghệ nhân suy giảm dần do tuổi tác, sức khỏe. 

Hiện những nghệ nhân còn minh mẫn, nhớ được nhiều vốn làn điệu/bài bản/kỹ năng, có khả năng thị phạm và 

truyền đạt không nhiều.  
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khiến cho không gian trình diễn của âm nhạc DTTS ngày càng bị thu hẹp, dẫn 

đến có những nơi đứng trước nguy cơ bị mai một, thất truyền
2
 vì ít hoặc không có 

cơ hội trình diễn và cũng không có nhiều người nghe3. Các di sản diễn xướng dân 

gian đang được bảo tồn và phục hồi trong khi đó nhiều trường hợp lại rơi vào tình 

trạng bị biến tướng, mất đi bản sắc riêng của dân tộc.  

Một số chuyên gia, nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc cho rằng, về mặt bảo 

tồn, khai thác và phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số hiện nay 

còn hạn chế do lực lượng đi khai thác mỏng, thiếu vốn hiểu biết âm nhạc dân 

gian. Việc sưu tầm, nghiên cứu còn manh mún, tự phát, chưa có định hướng và 

sự chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước nên hiệu quả thấp, chưa khái quát hết 

được diện mạo của dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc ở mỗi địa phương
4
. 

Văn hóa dân gian không có bước kế cận, tiếp truyền do thế hệ trẻ không mặn mà 

dẫn đến các nhạc cụ dân tộc, làn điệu dân ca, dân vũ dần mất đi… 

4. Luật Du lịch năm 2017 đã thể chế hóa công tác bảo tồn, phát huy bản 

sắc văn hóa dân tộc trong hoạt động phát triển du lịch. Điều 4 Luật Du lịch đã đề 

ra nguyên tắc phát triển du lịch, trong đó có nguyên tắc phát triển du lịch bền 

vững, “phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân 

tộc”. Điều 6 Luật Du lịch đã quy định “quyền của cộng đồng dân cư trong việc 

tham gia và hưởng lợi ích hợp pháp từ hoạt động du lịch và được tạo điều kiện để 

đầu tư phát triển du lịch, khôi phục và phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật 

dân gian” của địa phương phục vụ khách du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần của người dân địa phương. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

có cảnh quan thiên nhiên đẹp và khá toàn vẹn, truyền thống văn hóa đặc sắc 

                                              
2
 Môt số bài dân ca truyền thống đang bị mất dần như: Các thể loại hát Thường đang, Bọ mẹng; hát Ví, các loại 

nhạc cụ sáo ôi, bỉ đôi, tàn máng ở người Mường; hát Đồng dao, hát giao duyên như Lượn, Hà lều, Sli; hát Quan 

làng (hát đám cưới) ở người Tày-Nùng; Mưkyar- hát vãi chài, hò chèo thuyền, hò kéo lưới…, các thể  loại  Ru  

Anưk- hát ru con, Dol Salôt - hát đồng dao, Dohdamdara - hát giao duyên, Ktoh Ding-hát ống, hát đám cưới, 

Dohmưdyut - hát ân tình, Pôyk Ariya - đọc thơ, Hri-hát ngâm, Pamrơ - kệ xướng, Mukxuplây - hát giáo huấn, 

Rabap Katok  - tình  ca ở người Chăm theo đạo Bà la môn và Hồi giáo Bà ni; các làn điệu dân ca  cổ như: Ting 

ning, Cheo, Rơ ngê, Ây rây, kể Khan, hát K’ứt… 

3
 Theo một báo cáo gần đây của Ủy ban Dân tộc, sinh hoạt âm nhạc cổ truyền của người Khmer tại tỉnh Sóc 

Trăng và An Giang, ở nhóm cộng đồng được khảo sát, Các loại hình âm nhạc cổ truyền diễn ra trong môi trường 

sinh hoạt hàng ngày được người dân biết và ít quan tâm như: hát đồng dao có khoảng 17%, hát ru có khoảng 

24% và hát giao duyên có khoảng 20%). Có đến 5,5% người dân được hỏi đã trả lời không biết đến một loại hình 

âm nhạc cổ truyền nào của người Khmer. Đối với người Chăm Islam ở An Giang, theo khảo sát nhóm cộng 

đồng, có 14/90 người dân (15,6%) cho rằng người Chăm Islam ở An Giang không có thể loại sinh hoạt âm nhạc 

dân tộc cổ truyền nào. Chỉ có 6,7% ý kiến cho rằng biết tới trống Rabbanar - một bộ trống đặc trưng của người 

Chăm Islam. Có 26/90 người dân (29%) biết tới các bài hát âm nhạc trong đám cưới nhưng khi được phỏng vấn 

cụ thể thì đây là những bài hát phổ biến của người Kinh hoặc của người Malaysia được dịch qua tiếng Chăm. 

Đối với nhóm nghệ nhân người Chăm, kết quả khảo sát cho thấy có 10/46 người (21,7%) biết hát ru, 10,9 % biết 

chơi trống cổ truyền... Điều này có thể thấy âm nhạc cổ truyền của người Chăm Islam ở An Giang gần như đã 

thất truyền. 

4
 Với người Chăm (tỉnh Bình Thuận) một số lĩnh vực còn lưu giữ trong tài liệu viết, khắc và cả chế tác nhạc cụ còn 

bảo lưu đến ngày nay; còn các dân tộc khác như Raglai, Cờho, Chơro thì các điệu dân ca, múa dân gian và âm nhạc 

chỉ được truyền miệng, không hề có một văn bản, tài liệu nào ghi chép cụ thể nên khi nghệ nhân qua đời, nguồn tài 

liệu sống vốn ít ỏi lại ít được quan tâm khai thác cũng mất đi khi nghệ nhân qua đời nên việc tiếp cận của các nhà 

nghiên cứu để bảo tồn rất khó khăn. 
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nhiều nơi còn được bảo tồn khá tốt; tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, giao thông 

hạn chế, dẫn đến giảm cơ hội phát triển kinh tế, du lịch. Ở một số cộng đồng 

đồng bào thiểu số khu vực biên giới, cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa 

bản địa đã được khai thác phát triển thành các sản phẩm du lịch cộng đồng, các 

hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống được gìn giữ, phát huy, tạo ra nhiều 

việc làm cho người dân
5
. Mặc dù tiềm năng khai thác, phát huy các giá trị văn 

hóa truyền thống các dân tộc thiểu số nói chung, dân ca, dân nhạc, dân vũ nói 

riêng gắn với hoạt động du lịch là rất lớn nhưng thời gian qua, thực trạng khai 

thác, phát huy các giá trị văn hóa này còn nhiều hạn chế do việc bảo tồn, phục 

dựng, phát huy các giá trị dân ca, dân nhạc, dân vũ phần lớn chưa xác định mục 

tiêu là phục vụ khách du lịch, hướng đến nhu cầu thị trường khách, do vậy chưa 

phù hợp để đưa vào các chương trình du lịch. Các sản phẩm du lịch khai thác từ 

dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc còn ít, chưa tạo nên được điểm nhấn thu hút 

khách, chưa mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, lượng khách du lịch cả quốc tế 

và nội. Vấn đề đặt ra là cần phải chọn lựa một số loại hình dân ca, dân nhạc, dân 

vũ phù hợp với du lịch để bảo tồn, phát huy gắn với du lịch, không thực hiện dàn 

trải, từ đó hướng đến đáp ứng nhu cầu thưởng thức, tìm hiểu các giá trị văn hóa 

truyền thống dân tộc bản địa của khách du lịch trong và ngoài nước.  

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Căn cứ pháp lý 

- Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 

- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị 

về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

- Kết luận của Bộ Chính trị số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Ban chấp 

hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; 

- Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

                                              
5
 Các điểm du lịch cộng đồng ở Sa Pa (Lào Cai) có tốc độ xóa đói, giảm nghèo nhanh gấp 3 lần so với các thôn, 

bản không có du lịch cộng đồng. Theo đánh giá tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN), trên 70% du 

khách quốc tế đến Sa Pa có nhu cầu tới thăm các bản làng của đồng bào dân tộc ở địa phương. Dựa trên nền tảng 

bản làng các dân tộc còn nguyên sơ, với kiến trúc truyền thống đặc trưng và nghệ thuật trình diễn dân gian độc 

đáo của cộng đồng người bản địa, Hà Giang đã chú ý đến phát triển du lịch cộng đồng với 36 làng văn hóa du 

lịch cộng đồng, gồm làng văn hóa dân tộc Tày, Mông, Lô Lô, Nùng, Dao, Pố Y, Pà Thẻn... Trong đó, 1 làng 

được xây dựng theo tiêu chuẩn ASEAN (Nặm Đăm), 1 làng xây dựng theo tiêu chuẩn khu nghỉ dưỡng cộng đồng 

chất lượng cao (Nậm Hồng), 1 làng xây dựng mới theo mô hình kiểu mẫu (Pả Vi). Ở Hòa Bình, điểm du lịch 

cộng đồng nổi tiếng là bản Lác (huyện Mai Châu) được khai thác từ hàng chục năm nay và từng bước trở thành 

nguồn thu nhập chính của người dân. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, giá trị du lịch của bản Lác còn ở bản sắc văn 

hóa truyền thống của 121 hộ đồng bào dân tộc Thái đã cư trú ở đây từ lâu. Từ du lịch và nhờ du lịch, hết năm 

2019, thu nhập bình quân của người dân bản Lác đã đạt 27 triệu đồng/người/năm. Có nhiều gia đình chuyên hoạt 

động du lịch còn có doanh thu trên dưới 300 triệu đồng/năm.  
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Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 

- Luật Di sản Văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản Văn hóa; 

- Luật Du lịch năm 2017; 

- Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội 

về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;  

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; 

- Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính 

phủ về công tác dân tộc; 

- Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 

của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; 

- Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; 

- Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản 

văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025; 

- Thông tư số 12/2014/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2014 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác 

dân tộc. 

- Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Chiến lược phát triển sản 

phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy 

trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”; 

- Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ 

ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân 

tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030”; 

- Quyết định số 4452/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Đề án “Chương trình hoạt 

động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030”; 

https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so-98-2010-nd-cp-cua-chinh-phu---quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-di-san-van-hoa-va-luat-sua-doi--bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-di-san-van-hoa.aspx
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- Quyết định số 1039/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án “Bảo tồn, phục 

dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn 

với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030”. 

2. Căn cứ thực tiễn 

2.1. Thực trạng công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc 

các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 

2.1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch triển khai công 

tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định công tác bảo tồn và phát huy giá 

trị văn hóa các dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong 

giai đoạn hiện nay. Bộ đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước và triển khai ban hành các văn bản mang tính pháp quy, các thông tư, đề án, 

dự án, ký kết các chương trình phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương để 

thực hiện có hiệu quả công tác văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, 

công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống nói riêng.  

Triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các 

dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ 

trì, giao cho các cơ quan, đơn vị phối hợp với các địa phương xây dựng và ban 

hành 6 dự án thành phần để triển khai thực hiện công tác bảo tồn văn hóa truyền 

thống các dân tộc thiểu số
6
. Bộ đã ban hành Thông tư số 12/2014/TT-

BVHTTDL về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP 

của Chính phủ về công tác dân tộc; các dự án thành phần của Đề án “Bảo tồn và 

phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”; Triển khai 

Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 13/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến 

lược công tác dân tộc (Quyết định số 1395/QĐ-BVHTTDL ngày 09/5/2014); 

Phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “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 giai đoạn 2013 - 

2020; Đề án “Đưa các chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng 

xa, vùng biên giới hải đảo, vùng dân tộc thiểu số”; tổ chức tổng kết, đánh giá và 

xây dựng, phê duyệt 02 đề án giai đoạn 2021 - 2030;  

                                              
6
 Các dự án thành phần: Xây dựng bộ chỉ số phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020; Bảo tồn khẩn 

cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số phê duyệt tại Quyết định số 3508/QĐ-BVHTTDL ngày 10/10/2013; Đào tạo và sử dụng nguồn nhân 

lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở vùng dân tộc thiểu số phê duyệt tại Quyết định số 1199/QĐ-

BVHTTDL ngày 21/4/2014; Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số phê 

duyệt tại  Quyết định số 2723/QĐ-BVHTTDL ngày 23/8/2016; Giới thiệu quảng bá các tác phẩm văn học nghệ 

thuật và các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số và đưa giáo dục văn hóa truyền thống của các dân 

tộc thiểu số vào trường học phê duyệt tại Quyết định số 1369/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2015; Chương trình 

hoạt động, lễ hội và biểu diễn văn hóa nghệ thuật các dân tộc cấp tỉnh, vùng và quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 

phê duyệt tại Quyết định số 3965/QĐ-BVHTTDL ngày 16/11/2015. 
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Thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội 

về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 

15/02/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 

ngày 18/11/2019 của Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì xây 

dựng, triển khai Dự án 6: “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030 với 19 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, bao quát các nhiệm 

vụ, giải pháp về sưu tầm, bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa vật thể 

và phi vật thể của các dân tộc thiểu số; phát huy vai trò làm chủ của đồng bào 

trong xây dựng đời sống văn hóa, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu; nâng cao mức 

hưởng thụ văn hóa của người dân. 

Trên cơ sở hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, đề 

án, dự án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương đã chủ động, 

gắn với thực tế ở cơ sở để triển khai có hiệu quả, đảm bảo sự thống nhất từ 

Trung ương đến địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện 

có hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cũng như thúc đẩy phát 

triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số
7
. 

2.1.2. Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống thông 

qua các ngày hội, giao lưu, liên hoan và tổ chức các chương trình văn hóa, 

nghệ thuật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ban, bộ, ngành 

Trung ương và các địa phương tổ chức định kỳ, luân phiên ngày hội, giao lưu 

                                              
7
 Tỉnh Bắc Giang: Đề án “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2011-

2020”; Nghị Quyết số 44-NQ/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển du lịch tỉnh Bắc 

Giang, giai đoạn 2016 - 2020; Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014 - 2020”; Đề án 

“Tổ chức định kỳ Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2030”; Tỉnh Bình Định: Quyết 

định số 715/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 về việc thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu 

số Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 7/8/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I – 

2019; Hoàn thành đề tài nghiên cứu về văn hóa “Sinh hoạt âm nhạc dân gian người H’rê ở xã An Trung huyện 

An Lão”. Tỉnh Bình Phước: Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 08/4/2015 về việc thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát 

triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”. Tỉnh Hà Giang: Chỉ thị số 1216/CT-UBND ngày 

26/6/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về tăng cường quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, 

các điểm du lịch7; Dự án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục DSVHPVT 

quốc gia” và “Phục dựng, bảo tồn một số Lễ hội dân gian truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang” Giai 

đoạn 2017-2020 (Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 04/7/2017)… Tỉnh Lâm Đồng: Quyết định số 1776/QĐ-

UBND ngày 25/8/2014 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đưa các chương trình văn hóa, 

nghệ thuật vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2020; 

Quyết định số 296/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 22/02/2018 về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát triển 

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020”; Quyết định số 

450/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân 

tộc bản địa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030”. Tỉnh Lào Cai: Tỉnh ủy phê duyệt Đề án số 8 “Phát 

triển thiết chế văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

Dự án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-

2020”. Tỉnh Phú Yên: Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 04/3/2013 về “Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc 

thiểu số đến năm 2020”; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 16/7/2013 về thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa 

Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020… 
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văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Miền Trung, 

Tây Nguyên; Giao lưu văn hóa đối với từng dân tộc như tổ chức Ngày hội văn 

hóa dân tộc Thái, Chăm, Khmer, Mông, Mường, Dao; Giao lưu Liên hoan nghệ 

thuật Hát Then, Đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái; giao lưu văn hóa nghệ 

thuật tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Trong giai đoạn 

2011-2020, Bộ đã tổ chức thành công trên 25 Ngày hội, Liên hoan cấp toàn quốc 

và khu vực (Theo Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và 

du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số” khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-

2020)8. Hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng trong Ngày hội là một nội 

dung được các tỉnh quan tâm, đầu tư công phu, lựa chọn các nghệ nhân, diễn viên 

quần chúng tham gia. Các tiết mục của chương trình đều được chắt lọc từ nghệ 

thuật âm nhạc, múa đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở các địa phương. Nhiều tiết 

mục đã được dàn dựng, phát triển theo kịch bản mới nhưng vẫn giữ được cái hồn 

của dân ca, dân vũ các dân tộc; Các Ngày hội, giao lưu, liên hoan thể hiện sự 

quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa dân tộc và giúp các nghệ nhân, 

nghệ sĩ diễn viên, vận động viên quần chúng là người dân tộc thiểu số được giao 

lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm qua đó nhằm thắt chặt tình đoàn kết, 

gắn bó giữa các dân tộc, các địa phương trên cả nước; quan trọng hơn nữa nhằm 

động viên, khích lệ đồng bào các dân tộc thiểu số có ý thức, trách nhiệm trong 

hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của mình trong quá 

trình hội nhập và phát triển đất nước. Ngoài ra, hàng năm Bộ đã chỉ đạo, phối 

hợp tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 

(19/4) đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. 

Tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa có ý nghĩa thiết thực và 

hàng ngàn hoạt động văn hóa truyền thống tái hiện đời sống sinh hoạt, lao động, 

sản xuất, dân ca dân vũ, trò chơi dân gian, nghề thủ công truyền thống với nội 

dung phong phú, đặc sắc của 53 dân tộc thuộc 63 tỉnh/thành. Ban Quản lý Làng 

đã tổ chức mời các nhóm nghệ nhân, đồng bào của 16 dân tộc hoạt động hàng 

ngày tại Làng Văn hóa, đồng thời hỗ trợ đồng bào tái hiện văn hóa dân tộc, kết 

hợp với du lịch, thể hiện nghề thủ công truyền thống, dân ca, dân vũ; đồng thời, 

hỗ trợ đồng bào tái hiện văn hóa dân tộc phục vụ du khách trong và ngoài nước
9
. 
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 Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, năm 2016 tại tỉnh Lào 

Cai; Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, năm 2016 tại tỉnh Hà Giang; Liên hoan Đội Tuyên 

truyền văn hóa lần thứ IX khu vực phía Bắc, năm 2016 tại tỉnh Điện Biên; Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao 

lưu văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc Việt nam, năm 2017 tại tỉnh Quảng Nam; Ngày hội Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch vùng biên giới Việt – Lào, năm 2017 tại tỉnh Sơn La; Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao lần thứ I, 

năm 2017 tại tỉnh Tuyên Quang; Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái, năm 

2018 tại tỉnh Hà Giang; Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III, năm 2018 tại tỉnh Quảng Nam; 

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X, năm 2018 tại tỉnh Vĩnh Phúc; 

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV, năm 2019 tại tỉnh Sơn La; Ngày 

hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số 6 tỉnh vùng biên giới Việt Nam-Lào khu vực miền Trung, 

Tây Nguyên, năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019 tại tỉnh 

Điện Biên. 
9
 Mời đại diện một số dân tộc như về Làng như: Mông (Hà Giang), Khơ Mú (Điện Biên), Thái (Sơn La), Tày (Thái 

Nguyên), Mường (Hòa Bình), Dao (TP. Hà Nội), Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên Huế), Raglai (Ninh Thuận), Ê Đê (Đắk 

Lắk), Khmer (Sóc Trăng)… 
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Bộ đã triển khai thực hiện Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật 

phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu10; tổ chức 02 

cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài các dân tộc thiểu số, miền núi cho các tác giả 

người dân tộc thiểu số; đồng thời, giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các di sản văn 

hóa phi vật thể của các địa phương, trong đó có các loại hình nghệ thuật dân 

gian truyền thống của các dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các 

ngành và cộng đồng về phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các 

di sản văn hóa11. Bộ đã chỉ đạo đặt hàng sản xuất và cung cấp phim cho 63 tỉnh, 

thành trong cả nước; tăng cường chỉ đạo các Trung tâm Phát hành phim và 

Chiếu bóng hoặc Trung tâm điện ảnh tỉnh, thành phố chiếu phim miễn phí phục 

vụ đồng bào dân tộc thiểu số12, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng 

ở vùng dân tộc thiểu số.  

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ từng bước được nâng cao về chất lượng, 

đổi mới về phương thức tạo sự gần gũi, phù hợp với đời sống xã hội hiện nay; 

đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân. Các hoạt động 

trên đều được tổ chức với tinh thần thiết thực, tiết kiệm, xuất phát từ nhu cầu 

của nhân dân nhưng đồng thời rất phong phú, đa dạng, ấn tượng và giàu bản sắc 

văn hóa dân tộc, gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội.   

2.1.3. Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống thông 

qua bảo tồn, truyền dạy dân ca, dân vũ truyền thống; xây dựng và nhân rộng 

các mô hình câu lạc bộ văn nghệ dân gian dân tộc thiểu số 

Từ năm 2011 đến 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thực 

hiện các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số thông 

qua các lớp truyền dạy, các mô hình câu lạc bộ văn hóa13. Từ những mô hình 
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 Phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức đội tuyên truyền đi biểu diễn, phục vụ các điểm vùng 

đồng bào DTTS tại tỉnh Cao Bằng, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Lào Cai và Quảng Ninh (giai đoạn 2016-2020). 
11

 Liên hoan Đờn ca tài tử và trình diễn không gian Đờn ca tài tử Nam Bộ tổ chức tại Bạc Liêu (năm 2014) và 

Bình Dương (năm 2017); Liên hoan Diễn xướng Dân gian văn hóa dân tộc và Trình diễn trang phục dân tộc tổ 

chức tại tỉnh Lâm Đồng; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn 

toàn miền Nam thống nhất đất nước tổ chức tại tỉnh Quảng Trị và TP. Hồ Chí Minh; Liên hoan Đàn, hát dân ca 

khu vực Bắc trung bộ và Châu thổ sông Hồng kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du tại tỉnh Hà 

Tĩnh; Liên hoan các Di sản văn hóa phi vật thể được UNESSCO công nhận tại tỉnh Thanh Hóa; Liên hoan 

“Đàn, hát dân ca 3 miền” tại Kiên Giang; Liên hoan “Diễn xướng dân gian dân tộc Thái khu vực Tây Bắc” tại 

Yên Bái; Liên hoan Dân ca Bài chòi và Trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tổ chức 

tại tỉnh Quảng Nam… 
12

 Tỉnh Gia Lai trung bình hằng năm, mỗi huyện tổ chức khoảng 3 - 6 chương trình biểu diễn văn nghệ, 1 - 2 hội 

thi, định kỳ 2 - 4 năm tổ chức Liên hoan cồng chiêng; Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công 

tác quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống, giao lưu văn hóa dân tộc thiểu số. Tỉnh Thừa Thiên 

Huế đã tổ chức 6 lần Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi trên địa bàn của tỉnh, tổ chức 

nhiều đợt sáng tác các ca khúc về vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh; Tỉnh Trà Vinh đã đầu tư 

dàn dựng trên 10 chương trình ca múa nhạc và kịch bản, kết hợp nghệ thuật truyền thống dân tộc với nghệ thuật 

sân khấu hiện đại, vừa phục vụ nhu cầu thưởng thức của quần chúng, vừa bảo tồn và phát huy văn hóa bản sắc 

truyền thống của dân tộc; Tỉnh Đắk Lắk từ năm 2016 đến nay các địa phương trong toàn tỉnh cũng đã định kỳ 

phối hợp tổ chức phục dựng một số nghi lễ có giá trị tích cực như: Lễ cúng bến nước, cúng cầu mưa, cúng sức 

khỏe, ăn cơm mới,..; Các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Bắc Kạn, Kiên Giang, Phú Yên, Bình Thuận, Thanh 

Hóa, Vĩnh Long, Cao Bằng, Sóc Trăng, Quảng Nam, Cà Mau, Hòa Bình, Thái Nguyên… trong 5 năm qua  đều 

tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng cho tất cả các xã, cụm xã trở lên. 
13

 Tổ chức 44 lớp tập huấn về công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc 

hậu; công tác bảo tồn (nghề thủ công truyền thống, trang phục truyền thống, tiếng nói chữ viết), tuyên truyền phổ 

biến pháp luật, truyền dạy các giá trị văn hóa phi vật thể cho đồng bào dân tộc thiểu số (nghệ nhân, già làng, 
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bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu 

số, các địa phương đã lựa chọn làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống đặc trưng 

của đồng bào để hình thành, phát triển các đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ 

dân gian, đồng thời tạo sản phẩm phục vụ phát triển du lịch ở địa phương. Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các địa phương khảo sát 

và mở trên 20 lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể của dân tộc thiểu 

số có số dân rất ít người cho các dân tộc có số dân dưới 10.000 người tại các 

tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum, Điện Biên, Lào Cai, Thái 

Nguyên, Quảng Bình... Các lớp truyền dạy chủ yếu tập trung vào các loại hình 

dân ca, dân vũ, dân nhạc do chính các nghệ nhân, chủ thể của văn hóa các dân 

tộc, người nắm giữ kho tàng văn hóa phi vật thể trực tiếp tham gia truyền dạy 

cho thế hệ trẻ.  

Ngoài ra, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức các lớp tập huấn và xây 

dựng các mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc 

thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới đối với các dân tộc thiểu số. Kết quả 

triển khai xây dựng mô hình, đã thành lập được 10 Câu lạc bộ dân ca, dân vũ, 

nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển 

du lịch; tổ chức tập huấn truyền dạy về phương pháp bảo tồn, khai thác các giá 

trị văn hóa truyền thống, tạo sản phẩm phục vụ phát triển du lịch, đồng thời hỗ 

trợ đạo cụ, nhạc cụ, vật liệu cho các Câu lạc bộ hoạt động14.   

Ở các địa phương, nhiều câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian đã phát huy hiệu 

quả góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, du lịch của địa phương
15

. Có một 

                                                                                                                                             
trưởng thôn, người uy tín…) tại địa bàn các dân tộc thiểu số. Tổ chức các Hội nghị - Hội thảo về: xây dựng mô 

hình điểm nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã di dân tái định cư xây dựng công 

trình thủy điện khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên; gặp mặt giao lưu các văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số được 

phong tặng NSND, NSƯT, NNƯT…; gặp mặt nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và trưởng thôn, bản các xã đặc biệt khó khăn, vùng biên giới khu vực phía Bắc và miền 

Trung tại Hà Nội (định kỳ 03 năm/01 lần). 

Xây dựng trên 10 Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian cho các dân tộc thiểu số có số dân rất ít người. Triển khai 

xây dựng: Mô hình bảo tồn và phát triển nghề dệt truyền thống của dân tộc Lự, tỉnh Lai Châu; Bảo tồn và phát huy 

nghề thêu, dệt thổ cẩm của dân tộc Xa Phó, tỉnh Lào Cai; Bảo tồn và phát huy nghề thêu, dệt thổ cẩm truyền thống 

của dân tộc Pà Thẻn tại tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang; Bảo tồn và phát huy nghề thêu, dệt thổ cẩm của dân tộc Lô 

Lô, tỉnh Hà Giang gắn với phát triển du lịch; Mô hình bảo tồn và phát huy nghề thêu, dệt truyền thống của dân tộc 

La Chí, Hà Giang; Mô hình bảo tồn và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Pà Thẻn, Phù Lá, La Ha, 

Shi La gắn với phát triển du lịch tại Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang. 
14

 Dân tộc Hà Nhì (tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai); Dân tộc Thái (tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; huyện 

Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên); Dân tộc Mường (tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú 

Thọ); Dân tộc Dao Đỏ (tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hải Giang); Dân tộc K’ho (tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm 

Đồng); Dân tộc Khmer (tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). 
15

 Tỉnh Tuyên Quang: Có 138/138 xã, phường, thị trấn có đội văn nghệ quần chúng; trên 2.600 đội văn nghệ quần 

chúng thôn, bản, tổ dân phố; các cơ quan, đơn vị, trường học; lực lượng vũ trang...; trên 200 câu lạc bộ đàn hát dân 

ca và bảo tồn văn hóa dân tộc; trên 70 câu lạc bộ hát Then - đàn Tính; 06 câu lạc bộ hát Páo dung của dân tộc Dao; 

13 câu lạc bộ hát Sình ca của dân tộc Cao Lan... được duy trì hoạt động thường xuyên, bình quân mỗi năm biểu 

diễn trên 10.300 buổi phục vụ quần chúng nhân dân; Tại Lào Cai: có trên 1.200 đội văn nghệ dân gian, trong đó có 

750 đội văn nghệ hoạt động thường xuyên; Tại Thừa Thiên Huế: Huyện A Lưới đã mở 12 lớp tập huấn truyền dạy 

dân ca, dân nhạc, dân vũ thu hút được trên 200 học viên tham gia và trên 57 nghệ nhân truyền dạy; thành lập trên 

60 đội văn nghệ dân gian của các làng văn hóa. Huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở 11 lớp truyền dạy về 

văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Cơ tu như: đánh Công chiêng, nói lý, hát lý, các điệu múa truyền thống đã 

thu hút hơn 300 học viên tham gia; Tỉnh Lâm Đồng: Mở các lớp truyền dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên dân 

tộc thiểu số Tây Nguyên, trang bị các bộ cồng chiêng kèm theo trang phục truyền thống cho các nhóm, đội cồng 
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số địa phương đã chủ động đưa hoạt động văn nghệ dân gian đến với học sinh, 

sinh viên tại các trường học trong tỉnh nhằm truyền dạy các giá trị truyền thống và 

khơi dậy lòng tự hào truyền thống văn hóa16. Hoạt động của các Câu lạc bộ không 

những góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số 

mà còn trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn, thu hút du khách tham 

quan, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng các chính sách, 

chương trình, dự án nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu 

số, vùng sâu, vùng xa; Trong 10 năm, Bộ đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ 

văn hóa cơ sở cho cán bộ chủ chốt của các phòng và Trung tâm văn hóa tại các 

huyện vùng sâu, vùng xa, các tỉnh miền núi. Bên cạnh đó, trong những năm qua, 

bình quân mỗi năm Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật thuộc Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch bố trí từ 90 đến 100 văn nghệ sĩ thuộc các loại hình nghệ 

thuật ở Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam ở Trung ương và 

địa phương tham gia các trại sáng tác do Trung tâm tổ chức. 

Công tác bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ người dân 

tộc ngày càng được coi trọng. Hằng năm, các tỉnh cử cán bộ đi đào tạo trên đại 

học và đại học tại chức, mở các lớp tập huấn ngắn hạn, cử cán bộ đi tập huấn tại 

các lớp, chương trình do Trung ương tổ chức. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch các tỉnh: Quảng Ninh, Gia Lai, Bắc Kạn, Kiên Giang, Yên Bái, An Giang, 

Bình Thuận, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Cao Bằng, Sóc Trăng, Hòa Bình, Cà Mau, 

Khánh Hòa, Hà Giang, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Thanh Hóa,… đã có nhiều cố 

gắng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho công tác văn hóa vùng 

đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi.  

2.1.4. Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống thông 

qua bảo tồn tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số  

                                                                                                                                             
chiêng trong tỉnh, duy trì và tổ chức tốt Lễ hội Văn hóa cồng chiêng…(từ năm 2009 đến nay, tổ chức được 62 lớp 

truyền dạy văn hóa cồng chiêng cho trên 1.600 thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số nhằm lưu giữ và 

phát huy di sản văn hóa phi vật thể); Tỉnh Hà Giang: Thành lập được hàng trăm đội văn nghệ quần chúng đang 

hoạt động tại 195 xã, phường, thị trấn và TP. Hà Giang, mỗi huyện (10 huyện) và TP. Hà Giang thành lập một đoàn 

nghệ thuật bán chuyên nghiệp, trong đó có biểu diễn các thể loại dân ca, nhạc cụ của các dân tộc; thành lập 02 Câu 

lạc bộ trình diễn Hát Then - Đàn Tính; Tỉnh Cao Bằng: Xây dựng và duy trì hoạt động 794 đội văn nghệ quần 

chúng, trong đó có đủ thành phần của 27 DTTS cư trú trên địa bàn tỉnh; Tỉnh Bắc Giang: thành lập, duy trì 49 CLB 

hát dân ca dân tộc thiểu số, tiêu biểu như: CLB dân ca Cao Lan, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế; CLB hát then-đàn 

tính xã An Lạc, huyện Sơn Động; CLB hát dân ca dân tộc Cao Lan, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam; Tỉnh Hòa Bình: 

có 1.482 đội văn nghệ quần chúng tại thôn, xóm, tổ dân phố với hàng chục nghìn diễn viên, nghệ nhân không 

chuyên, bình quân mỗi năm va nhiều CLB tiêu biểu như: CLB văn nghệ truyền thống xóm, bản, CLB Mo Mường, 

CLB Chiêng Mường, CLB nhạc cụ truyền thống dân tộc, CLB Hát Thường đang bộ mẹng, CLB múa Keeng 

Lóong…;Tỉnh Thanh Hóa: thành lập, duy trì nhiều CLB và đội văn nghệ ở cơ sở như: CLB Khèn bè và Khặp dân 

tộc Thái, huyện Quan Hóa; CLB Ca múa nhạc thác Ma Hao, xã trí Nang, huyện Lang Chánh; CLB văn hóa dân 

gian bản Vịn, huyện Thường Xuân; CLB Khèn bè thị trấn Quan Hóa; CLB Diễn xướng Kin Chiêng Boọc Mạy làng 

Rộc Răm, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh; CLB diễn tấu Séc Bùa thị trấn Cẩm Thủy; CLB Khèn và Nhảy Bá 

Hộc dân tộc Mông, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn…; Tỉnh Bình Định: đã thành lập, duy trì các CLB dân ca và nhạc 

cụ dân tộc, như: CLB dân ca và nhạc cụ dân tộc Hrê xã An Trung; CLB dân ca và nhạc cụ dân tộc Bana xã An 

Toàn, huyện An Lão; Câu lạc bộ cồng chiêng làng M2, M3 xã Vĩnh Thịnh, Làng Thạnh Quang xã Vĩnh Hiệp, 

huyện Vĩnh Thạnh, CLB văn hóa dân tộc ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Vĩnh Thạnh… 
16

 Tỉnh Đắk Lắk đã cấp 154 bộ chiêng cho những đội chiêng tiêu biểu ở các buôn trên địa bàn tỉnh, 358 bộ trang 

phục truyền thống cho các đội chiêng, đội văn nghệ ở các buôn. Tổ chức trên 124 lớp truyền dạy đánh chiêng cho 

thanh thiếu niên, học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại các buôn và các trường học trong tỉnh. 
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Bộ đã xây dựng bộ tài liệu phù hợp với đặc điểm dân cư, phong tục tập 

quán của đồng bào các dân tộc trên địa bàn đưa vào các thư viện địa phương; 

bảo đảm cơ cấu hợp lý trong nguồn vốn tài liệu, ấn phẩm văn hóa cấp cho các 

thư viện, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số; hỗ trợ đầu tư, khuyến khích các xuất bản phẩm phục vụ trẻ em đồng 

bào dân tộc thiểu số; tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị bổ sung các 

xuất bản phẩm song ngữ bằng tiếng dân tộc - tiếng phổ thông để tăng cường tủ 

sách cho các thư viện công cộng và các tủ sách văn hóa dân tộc ở cơ sở17.
 

Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, Bộ đã hỗ trợ các địa 

phương thông qua nội dung Cấp ấn phẩm văn hóa thông tin phù hợp cho các xã 

đặc biệt khó khăn, xã biên giới và các trường dân tộc nội trú. Ngoài ra, việc gìn 

giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc được thực hiện thường xuyên 

thông qua các hình thức tổ chức Ngày hội, giao lưu văn hóa cấp vùng, miền, khu 

vực, từng dân tộc và các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể… 

Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành căn cứ tình hình dân tộc trên địa bàn, có 

nhiều hình thức tổ chức các hoạt động, nội dung nhằm bảo tồn tiếng nói, chữ 

viết các dân tộc thiểu số. Ngôn ngữ dân tộc được quan tâm bảo tồn, phát huy với 

nhiều hình thức như: Khảo sát, thống kê, sưu tầm tiếng nói, chữ viết, thư tịch 

cổ… của các dân tộc; biên soạn, xuất bản sách theo tiếng dân tộc; Lập hồ sơ 

khoa học về ngôn ngữ: “Chữ Nôm của người Dao”, “Chữ Nôm của người Tày”, 

“Chữ viết cổ của người Thái”, “Nói lý, hát lý của người Cơ Tu” đã được đưa 

vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tranh thủ các nguồn vốn tài 

trợ của các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ cho Việt Nam nhiều Chương trình, dự án 

về giữ gìn, bảo tồn ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số. Điển hình như UNESCO 

hỗ trợ Dự án “Bảo tồn ngôn ngữ truyền khẩu và các cách diễn đạt truyền thống 

của dân tộc Dao” các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái… Bằng hình thức sưu 

tầm, truyền dạy tại cộng đồng, số hóa tư liệu và xuất bản cuốn “Sách cổ người 

Dao”… Phối hợp với Đài truyền hình, Đài Truyền thanh địa phương phát sóng 

các chương trình truyền hình, bản tin tiếng dân tộc, tổ chức các lớp truyền dạy, 

lớp học tiếng nói, chữ viết của các dân tộc…  

Tuy nhiên, do thiếu nguồn kinh phí và chưa có chính sách riêng nên chỉ 

dừng lại ở việc lồng ghép kinh phí sự nghiệp hàng năm và còn mang tính manh 

mún, nhỏ lẻ. Việc triển khai bảo tồn tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số chủ 

yếu do các địa phương bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ này. Các tỉnh, 

                                              
17

 Bộ đã chỉ đạo xây dựng 200 tủ sách tại tỉnh Đắk Lắk; tính đến năm 2018, 16 thư viện tỉnh/thành đã có xe ô tô 

lưu động; thư viện tỉnh Yên Bái số hóa 100% tài liệu bằng tiếng dân tộc; thư viện tỉnh Sơn La có trên 1.000 cuốn 

sách bằng tiếng Thái cổ, số hóa được 23.154 trang tài liệu bằng tiếng dân tộc; mô hình thư viện dân sinh ngoài 

công lập tại các chùa Khmer tổ chức phục vụ tài liệu bằng tiếng dân tộc cho đồng bào Khmer tại các tỉnh/thành 

phía Nam... 
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thành phố đã tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có loại hình di 

sản tiếng nói, chữ viết và có những cách thức bảo tồn phong phú18
. 

2.1.5. Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống thông 

qua bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số 

Trong 10 năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ bảo tồn, 

phục dựng 34 lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số19. Việc tổ chức phục dựng 

lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số ở địa phương đã thực hiện theo đúng 

mục đích, yêu cầu đặt ra. Các địa phương đã chú trọng đến việc chỉ đạo tổ chức 

phục dựng lễ hội truyền thống giàu bản sắc, được lưu giữ trong đời sống các dân 

tộc thiểu số trên địa bàn. Khi tổ chức phục dựng, các lễ hội diễn ra một cách dân 

dã, tự nhiên, phản ánh sinh hoạt văn hóa cộng đồng, do đồng bào chủ động tham 

gia mở hội và thụ hưởng những giá trị văn hóa do lễ hội mang lại một cách thiết 

thực, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Các lễ hội dân gian truyền thống chú trọng 

phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín, các nghệ nhân 

văn nghệ dân gian tham gia vào hoạt động của lễ hội, kể cả trong hành lễ cũng 

như trong phần hội, tránh khiên cưỡng, áp đặt; Sau phần lễ, cùng với văn hóa ẩm 

thực, những bài hát dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống đặc sắc của các nghệ 

nhân, diễn viên quần chúng được trình diễn phục vụ nhân dân và du khách đến 

dự Hội. Đó là những lời ca, tiếng hát, âm nhạc dân gian sâu lắng, ngọt ngào lột 

tả tình yêu quê hương đất nước, hoạt động lao động sản xuất và tỉnh yêu đôi 

lứa… Nhìn chung, lễ hội là không gian diễn xướng, là môi trường bảo tồn tốt 

                                              
18

 Tỉnh Khánh Hòa: mở 01 lớp học tiếng nói, chữ viết dân tộc Raglai, 02 lớp đào tạo tiếng dân tộc Raglai với 

hơn 200 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh Tuyên Quang: phát hành các ấn phẩm sách văn hóa 

mang đậm bản sắc của các dân tộc thiểu số để giới thiệu đến đông đảo công chúng và tổ chức 24.000 buổi chiếu 

phim truyện, phim tài liệu, phóng sự và băng đĩa ca nhạc (một số phim có lời thuyết minh giới thiệu bằng tiếng 

dân tộc) để phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tỉnh Phú Thọ: có 

chính sách bảo tồn ngôn ngữ dân tộc thiểu số trên địa bàn thông qua các hình thức truyền dạy các bài hát, làn 

điệu dân ca, các trò chơi dân gian; Đưa văn hóa dân tộc thiểu số vào các hoạt động ngoại khóa tại các trường học 

trên địa bàn các xã vùng dân tộc thiểu số; Chương trình dạy học nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

dân tộc thiểu số, các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên của các huyện có đồng bào dân 

tộc thiểu số chú trọng dạy tiếng dân tộc Mường, Dao. Tỉnh Quảng Nam: huyện Phước Sơn đã đầu tư công trình 

nghiên cứu biên soạn bộ chữ viết tiếng Bhnong, bao gồm bộ công cụ dạy và học tiếng Bhnong (gồm 5 tập), đang 

chuẩn bị triển khai giảng dạy trong trường học, Tại huyện Nam Trà My, sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn đề tài 

sách dạy và học tiếng dân tộc Cadong với phiên âm tiếng Cadong theo hệ Latinh; biên soạn ngữ vựng Việt - 

Cadong, Cadong - Việt; biên soạn sách ngữ pháp tiếng Cadong, sách dạy và học tiếng Cadong (Troong Cadong); 

Đây là một việc làm cần thiết nhằm bảo tồn, phát triển tiếng nói, chữ viết của đồng bào Cadong và đưa vào giảng 

dạy tại các trường học trên địa bàn huyện. Tỉnh Ninh Thuận: nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn Sách chữ Chăm, 

phổ biến dân ca, nhạc cụ cổ truyền Chăm: xuất bản sách “Điều tra Văn hóa phi vật thể người Chăm Ninh Thuận” 

và “Trò chơi dân gian”; Tổ chức Lễ giao nhận Thư tịch cổ Chăm đã được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II Tp. Hồ 

Chí Minh tu bổ, bồi nền và số hóa. Tỉnh Lào Cai: tổ chức tổng kiểm kê 07 loại hình di sản văn hóa phi vật thể, 

trong đó có ngôn ngữ, chữ viết. Tranh thủ các nguồn lực mở các lớp truyền dạy chữ Nôm Dao cho cộng đồng 

người dân tộc Dao; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên phát các chương trình bằng tiếng dân tộc 

cho đồng bào các dân tộc... 

19
 Lễ hội dân tộc Khơ Mú tại tỉnh Điện Biên; Lễ hội dân tộc M’nông tại tỉnh Đắk Nông; Lễ hội dân tộc Bru-Vân 

Kiều tại tỉnh Quảng Bình; Lễ hội dân tộc Lự tại tỉnh Lai Châu; Lễ hội dân tộc Cơ Ho tại tỉnh Lâm Đồng; Lễ hội dân 

tộc Lào tại tỉnh Điện Biên; Lễ hội dân tộc La Chí, dân tộc Nùng tại tỉnh Hà Giang; Lễ hội dân tộc Thái tại tỉnh Yên 

Bái; Lễ hội truyền thống tỉnh Bình Phước; Lễ hội dân tộc Shi La tại tỉnh Lai Châu; Lễ hội dân tộc Giarai tại tỉnh 

Kon Tum…. 
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những những giá trị của loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc cần phát huy và nhân 

rộng mô hình tổ chức hiệu quả.   

2.1.6. Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống thông 

qua công tác kiểm kê, sưu tầm, nghiên cứu khoa học về dân ca, dân vũ, dân 

nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính 

phủ ký ban hành “Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di 

sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 

2017-2020” (tại Quyết định số 2493/QĐ-TTg ngày 22/12/2016). Tại một số địa 

phương, nhiều di sản văn hóa phi vật thể trở thành những điểm đến thu hút 

khách trong và ngoài nước
20

. Đặc biệt, di sản văn hoá phi vật thể Thực hành 

Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi 

danh tại Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 

12/2019. Tính đến hết tháng 06/2021, đã có 190 di sản văn hóa phi vật thể của 

các dân tộc thiểu số được đưa vào Danh mục di sản văn hóa hóa phi vật thể quốc 

gia (chiếm 48% trên tổng số 396 di sản văn hóa phi vật thể của cả nước). Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc biệt chú trọng công tác sưu tầm, bảo tồn, phát 

huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống phi vật thể của các dân tộc thiểu số 

thông qua các Dự án nghiên cứu, điều tra
21

. Đây là nguồn tư liệu phục vụ công 

tác xây dựng hồ sơ trình UNESCO và phục vụ Kế hoạch hành động bảo tồn các 

di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận. Bên cạnh đó, công tác 

kiểm kê, sưu tầm nhạc cụ truyền thống của các dân tộc thiểu số được thực hiện 

trong nhiều năm qua tại các địa phương. Các địa phương thực hiện kiểm kê trên 

địa bàn, từ đó định hướng cho từng khu dân cư (làng) khai thác sử dụng trong 

quá trình xây dựng đời sống văn hóa
22

; đồng thời chủ động tổ chức nhiều hoạt 

                                              
20

 UNESCO ghi danh Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại; Di 

sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của các dân tộc thiểu số được công nhận như: Lượn Slương, nghi lễ then của 

người Tày;  lễ hội năm mới của người Giáy; Tết Khu Cù Tê của người La Chí; nghề dệt thổ cẩm, múa Tân “tung Da” 

dá của người Cơ Tu; nghi lễ dựng cây Nêu và bộ Gu của người Co; nghệ thuật sân khấu Dù Kê, lễ hội Ok Om Bok 

của người Khmer; nghi lễ cấp sắc của người Dao; múa Tắc Xình của người Sán Chay; tết Sử giề pà của người Bố Y; lễ 

hội Khô già già của người Hà Nhì... Lễ hội Lồng tông của các dân tộc vùng Tây Bắc Bộ, Xòe Thái (Lai Châu, Điện 

Biên, Sơn La); Lễ hội Oók Om Bok ở Trà Vinh; Lễ hội Kate hay Gốm Chăm ở Bàu Trúc, Ninh Thuận… 
21

 Sưu tầm, bảo tồn nghệ thuật dân vũ của người H’Mông, Sơn La; Lễ tang ma truyền thống của dân tộc Giáy 

tỉnh Lào Cai; Lễ Ma khô dân tộc Mông Trắng, Điện Biên; Điều tra thực trạng nghệ thuật Xòe của người Thái ở 

huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu; Triển khai một số biện pháp bảo vệ Sử thi dân tộc Êđê ở tỉnh Đắk Lắk; Nghệ 

thuật vũ đạo, hóa trang và phục trang trong sân khấu Dù Kê của người Khmer ở Sóc Trăng... 

22
 Tỉnh An Giang: đã triển khai kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Khmer, Chăm, Hoa trên địa bàn 

thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, huyện Tri Tôn, Tịnh Biên; Tỉnh Bình Định: đã tiến hành kiểm kê tại địa 

bàn huyện Vân Canh và huyện An Lão, có 224 nội dung di sản văn hóa phi vật thể, trong đó: Hát Mon: 11 bài ; Ta 

lêu: 16 bài ; Ca choi: 12 bài ; Ca lối: 01 bài ; Hát ru: 01 bài ; Dân ca Bana: 05 bài; Goong Bana: 04 bài; Chiêng 5: 

43 bài; Chinh tốc: 29 bài; Nhạc cụ dân tộc: 15 bài; Tỉnh Đắk Lắk: đã tổ chức sưu tầm trên 10.000 trang lời nói vần 

của dân tộc Êđê, M’Nông; trên 20 câu truyện cổ; có khoảng 3.000 nghệ nhân hát dân ca; 5.000 trang lời cúng nghi 

lễ vòng đời người và nghi lễ nông nghiệp (vòng đời cây lúa) của dân tộc Êđê, M’Nông; 3.000 trang nội dung điều 

trong luật tục Êđê, M’Nông; có khoảng 50 loại nhạc cụ dân tộc Êđê, M’Nông; đồng thời phục chế, nâng cao và đưa 

vào sử dụng trong các đoàn nghệ thuật của tỉnh, của huyện và phổ biến trong đồng bào Êđê, M’Nông trên 20 loại 

nhạc cụ khác nhau. 
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động nghiên cứu khoa học
23

, từ đó tạo lập cơ sở lý luận cần thiết cho hoạt động 

bảo tồn văn hóa truyền thống. 

Bên cạnh đó, hoạt động bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền 

thống nói riêng và các loại hình di sản văn hóa phi vật thể nói chung có sự đóng 

góp các nguồn lực rất lớn của lực lượng các nghệ nhân, các chủ thể văn hóa. Với 

góc nhìn khoa học, nhóm nghệ nhân là những “di sản nhân văn sống”, là nguồn 

lực hiệu quả nhất đối với công tác bảo tồn các di sản âm nhạc cổ truyền. Trong 

một cộng đồng lớn, họ là những cá  nhân tiêu biểu, có tâm huyết, hết sức yêu 

thích, tự hào cũng như trực tiếp nắm giữ một hoặc nhiều loại hình di sản âm 

nhạc của dân tộc mình. Nhiều năm qua, không ít trong số họ đã tự giác thực hiện 

việc sưu tầm, lưu giữ, truyền dạy cũng như phổ biến trong cộng đồng để thúc 

đẩy lòng  yêu âm nhạc cổ truyền, vực dậy tinh thần tự hào đối với di sản mà cha 

ông đã để lại. Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, đến nay đã có 276 nghệ nhân 

là người dân tộc thiểu số của 37 tỉnh/thành (trên tổng số 617 nghệ nhân của cả 

nước) được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân 

ưu tú” lần thứ I. Các địa phương đã thực hiện Nghị định số 109/2015/NĐ-CP 

ngày 28/10/2015 của Chính phủ về việc hỗ trợ đối với “Nghệ nhân ưu tú” có thu 

nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc thiểu số. Sau 02 đợt xét tặng 

(năm 2015 và năm 2019), đã có 559 nghệ nhân là người dân tộc thiểu số được 

Chủ tịch nước phong tặng/truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước (gồm 24 “Nghệ 

nhân nhân dân” và 535 “Nghệ nhân ưu tú”). 

2.1.7. Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống thông 

qua xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi 

Trong 10 năm qua, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo các ban, ngành 

của địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể nhằm triển khai nhiều 

nội dung về đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn các tỉnh.24 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chú trọng, 

                                              
23

 Tỉnh Bình Định: Hoàn thành đề tài nghiên cứu về văn hóa “Sinh hoạt âm nhạc dân gian người H’rê ở xã An 

Trung huyện An Lão”; Tỉnh Bắc Giang: Đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu bảo tồn âm nhạc dân gian của dân tộc Cao 

Lan trên địa bàn tỉnh Bắc Giang góp phần phục vụ phát triển du lịch cộng đồng”; Tỉnh Bình Thuận: Đề tài cấp tỉnh 

“Nghiên cứu bảo tồn âm nhạc dân gian của dân tộc Cao Lan trên địa bàn tỉnh Bắc Giang góp phần phục vụ phát 

triển du lịch cộng đồng”; Tỉnh Cao Bằng: Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị dân ca 

dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao tỉnh Cao Bằng”; Tỉnh Quảng Ngãi: Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, xuất 

bản, phát hành tập sách “Văn hóa cổ truyền dân tộc Cor - Tổng thể và những giá trị đặc trưng” với nội dung giới 

thiệu di sản văn hóa, những nét đặc trưng văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, phong tục tập quán sinh hoạt hằng ngày của 

dân tộc Cor; biên soạn, xuất bản và phát hành tập sách “Người Hrê ở Việt Nam”; Tỉnh Tây Ninh: Đề tài khoa học 

“Nghiên cứu xác định thành phần dân tộc Tà Mun ở Tây Ninh” năm 2017 và 2018, cụ thể: phục dựng nội dung các 

phim về lễ hội, phong tục của người Tà Mun; Khảo sát, sưu tầm các bài dân ca của người Tà Mun (ký âm, ghi hình, 

in ấn tư liệu)… 
24

 Tỉnh Lai Châu: trong giai đoạn 2011 - 2020 đã có 55 nhà văn hóa cấp xã, 327 nhà văn hóa thôn, bản được đầu 

tư xây dựng. Tính đến hết năm 2020 toàn tỉnh hiện có 984 thiết chế văn hóa (với 1 thiết chế cấp tỉnh, 7 thiết chế 

cấp huyện, 93 nhà văn hóa cấp xã và 883 nhà văn hóa cấp thôn, bản. Thực hiện hỗ trợ trang thiết bị cho 82 nhà 

văn hóa, 100 % nhà văn hóa sau khi được xây mới đều được cấp trang thiết bị đồng bộ, phù hợp, về cơ bản đáp 

ứng yêu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân; Tỉnh Lào Cai: đã tiến hành xây dựng 48 nhà văn hóa xã và Hội 

trường kiêm nhà văn hóa xã, nâng tổng số nhà văn hóa cấp xã toàn tỉnh lên 68 nhà; xây dựng 472 nhà văn hóa 
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định hướng mọi hoạt động văn hóa - thể thao về cơ sở, xác định rõ xã, phường, 

làng, bản, cụm dân cư là đơn vị cần tăng cường xây dựng và nâng cao chất 

lượng hoạt động của các công trình văn hóa cơ sở. Trong giai đoạn 2015-2017, 

bằng nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và Chương 

trình mục tiêu phát triển văn hóa, Bộ đã hỗ trợ trang thiết bị cho 50 Trung tâm 

văn hóa - thể thao cấp huyện, 69 Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, 70 Nhà 

văn hóa - Khu thể thao thôn, xây mới 35 Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, 35 

Nhà văn hóa - thể thao thôn. Các công trình văn hóa cơ sở vùng đồng bào dân 

tộc từng bước được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của 

đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.  

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, 

thể thao cơ sở cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn nhận được sự quan tâm 

của các địa phương. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng mà còn là nơi 

duy trì bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và là địa điểm gặp 

gỡ giữa các dân tộc trên địa bàn các tỉnh để giao lưu văn hóa. Việc xây dựng và 

phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa đồng nghĩa với việc xây dựng môi 

trường thuận lợi cho văn hóa dân tộc được nuôi dưỡng, bảo tồn, kế thừa và phát 

huy bản sắc truyền thống. Bằng các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, 

thiết chế văn hóa cơ sở đã hướng dẫn và tạo điều kiện cho nhân dân chủ động 

tham gia, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” và các phong trào văn hóa, văn nghệ vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, động viên nhân 

dân các dân tộc hăng hái thi đua phát triển kinh tế-xã hội. 

2.1.8. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống nói chung, dân 

ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số nói riêng thông qua khai thác, phát 

triển du lịch 

Trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu xây 

dựng trình Chính phủ Đề án xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bảo tồn văn hóa truyền thống các dân 

tộc thiểu số kết hợp với phát triển du lịch; chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành 

phố, tổ chức, doanh nghiệp bố trí nguồn lực, đầu tư, lồng ghép phát triển du lịch 

với các chương trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế - xã hội. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ, phối hợp với Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch địa phương, 

                                                                                                                                             
thôn bản, tổ dân phố; đầu tư thiết bị cho 33 nhà văn hoá xã và 369 nhà văn hóa, thôn bản, tổ dân phố; Tỉnh Yên 

Bái: hiện có 1.280/1.364 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố; 142/173 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn; Tỉnh Kon 

Tum: trong 2 năm 2019, 2020: 10/10 huyện, thành phố đã có quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể, Du 

lịch và Truyền thông với vị trí là cơ quan sự nghiệp công lập thuộc huyện; Tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng 05 nhà 

văn hóa huyện, 30 nhà văn hóa xã, 39 nhà văn hóa thôn nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa 

tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tỉnh Hà Giang thực hiện lồng ghép các chương trình dự án trong phát triển 

thiết chế văn hóa thôn mới từ năm 2011-2015 từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa: Hỗ trợ xây 

dựng 7 nhà văn hóa xã, xây dựng 10 nhà văn hóa thôn, bản, hỗ trợ trang thiết bị cho các nhà văn hóa, đội tuyên 

truyền văn hóa lưu động là 249 bộ; Tỉnh Tây Ninh: toàn tỉnh có 11 nhà văn hoá dân tộc thiểu số, là nơi đồng bào 

các dân tộc có điểm sinh hoạt, giao lưu trao đổi; được tuyên truyền các đường lối chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước; học tập kinh nghiệm sản xuất; truyền dạy văn hoá truyền thống, lưu giữ nét độc 

đáo, nét riêng của từng dân tộc. 
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nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống như: Điện Biên, Lai 

Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Gia Lai. Tổng cục 

Du lịch thường xuyên tổ chức các chuyến khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch, 

kết nối doanh nghiệp lữ hành gửi khách với chính quyền và nhân dân địa 

phương. Đặc biệt, thường xuyên tổ chức khảo sát tới các vùng sâu, vùng xa để 

phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng
25

. Nhờ đó, cộng đồng địa phương 

các dân tộc có cơ hội tham gia tích cực vào hoạt động du lịch, tạo sinh kế cho bà 

con thông qua các hoạt động văn hóa (trình diễn dân ca, dân vũ cổ truyền, nghệ 

thuật thêu dệt thổ cẩm, ẩm thực...), cũng như cung cấp dịch vụ du lịch (lưu trú 

homestay, dịch vụ ăn uống, dã ngoại, thăm quan thắng cảnh, sản xuất và bán đồ 

lưu niệm, hướng dẫn du lịch).  

Triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, hỗ trợ các địa 

phương, đặc biệt khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số như Cao Bằng, Lạng 

Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang. Nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, 

lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho các vùng dân tộc thiểu 

số; phối hợp với các địa phương xây dựng nhiều dự án phát triển du lịch vùng 

đồng bào các dân tộc thiểu số, tiêu biểu là Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du 

lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê-Kông mở rộng” và 

Dự án “Tăng cường sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua phát triển 

du lịch cộng đồng”26. 

Tổng cục Du lịch thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng 

nhân lực làm du lịch của các địa phương, đặc biệt là các tỉnh có đồng bào dân 

tộc như khóa tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, du lịch bền vững cho hướng 

dẫn viên du lịch tại điểm, cán bộ và nhân viên của các khu/điểm du lịch.  

Chú trọng hỗ trợ phát triển du lịch theo mô hình bền vững, có trách 

nhiệm, bảo đảm cộng đồng vùng dân tộc thiểu số có quyền tham gia và hưởng 

lợi từ hoạt động du lịch
27

. Quy hoạch, xây dựng, triển khai kế hoạch, đề án, dự 

án về du lịch tại các địa phương, trong đó có phát triển du lịch vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số28. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng trên cơ sở phát huy bản sắc 

                                              
25

 Khảo sát vòng cung Đông Bắc, Tây Bắc, bắc miền Trung, duyên hải Nam trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam 

bộ, Tây Nam bộ. Ngoài ra, Tổng cục Du lịch thường xuyên phối hợp chặt chẽ với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ 

chức các hoạt động giao lưu, kết nối sản phẩm, dịch vụ, thúc đẩy đưa khách đến 8 tỉnh Tây Bắc. 
26

 Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng MêKông mở rộng” 

tại 05 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Kiên Giang với tổng mức đầu tư 55,08 triệu USD (chủ yếu 

vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB) nhằm góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ ngành du 

lịch của 5 tỉnh phát triển toàn diện; Dự án Tăng cường sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua phát triển 

du lịch cộng đồng do Tổ chức quốc tế Thụy Sĩ Helvetas triển khai tại Cao Bằng và Hà Giang từ năm 2015-2019 

với mục tiêu nâng cao sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc Việt Nam thông qua phát 

triển du lịch cộng đồng. 
27

 Tổ chức và hỗ trợ các địa phương tổ chức Chương trình khảo sát phát triển sản phẩm du lịch tại khu vực Tây 

Bắc, Đông Bắc, Cao Bằng và một số tỉnh Việt Bắc; tổ chức và hỗ trợ mở các khóa tập huấn nghiệp vụ thuyết 

minh viên du lịch tại một số tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình… 
28

 Bắc Giang có quy hoạch bảo tồn tổng thể di tích và danh thắng Tây Yên Tử, quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và 

phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế…; Lào Cai có quy hoạch 

tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Bát Xát, Bắc Hà…; 

Thanh Hóa có quy hoạch phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Bến En, quy hoạch du lịch sinh thái khu bảo 

tồn thiên nhiên Xuân Liên… 
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văn hóa dân tộc thiểu số được khai thác hiệu quả, giúp thay đổi sinh kế, tạo việc 

làm đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội (Theo thống kê sơ bộ của 

Tổng cục Du lịch, đến cuối năm 2020, cả nước có hơn 6.000 homestay phục vụ 

được khoảng 120.000 khách du lịch). Doanh thu từ dịch vụ du lịch cho mỗi hộ 

gia đình tại một số thôn bản ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Lào 

Cai, Tuyên Quang... tăng từ 30 - 50 triệu đồng/năm
29

. 

2.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Điều kiện kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều 

khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều nên việc huy động nguồn lực vật chất 

của chính quyền địa phương vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và của chính 

bản thân đồng bào trong duy trì, bảo vệ những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể 

là rất khó khăn; 

- Sự quan tâm của các cấp, các ngành trong công tác bảo tồn bản sắc văn 

hóa truyền thống và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số có lúc, có nơi chưa sâu 

sát, triển khai chưa đồng bộ. Một số ngành, địa phương chưa nhận thức đúng đắn 

và đầy đủ về tầm quan trọng của công tác văn hóa dân tộc nói chung, công tác bảo 

tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là bản sắc văn hóa các dân tộc nói riêng; 

Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chưa thường xuyên và sâu rộng; 

- Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, sự giao thoa văn hóa diễn ra 

nhanh khiến cho việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa chưa kịp thời, việc tiếp 

thu văn hóa mới thiếu chọn lọc dẫn đến văn hóa truyền thống của từng dân tộc 

có nơi bị mai một. Những tác động, ảnh hưởng từ âm nhạc của một số quốc gia, 

có phần làm cho nhiễu loạn nhận thức về dân ca, dân vũ truyền thống; Tác động, 

ảnh hưởng từ âm nhạc của người Kinh làm thay đổi thẩm mỹ, nhu cầu thưởng 

thức; thay đổi từ ngữ, cách sử dụng, cải tiến nhạc cụ, cách xây dựng, dàn dựng 

chương trình, tiết mục biểu diễn, cách ghi chép dân ca... có thể dẫn đến làm biến 

dạng dân ca, dân vũ của các DTTS; 

- Nghệ nhân, người uy tín người dân tộc thiểu số tuổi ngày một cao, số 

lượng ngày càng ít dần dẫn đến thiếu nhân lực truyền dạy. Thiếu người tự 

nguyện tham gia học dân ca, dân vũ truyền thống để có thế hệ kế tục, bởi có 

nhiều thay đổi trong nhu cầu hưởng thụ, sự khó khăn trong việc thu xếp thời 

                                              
29

 Tỉnh Tuyên Quang: Định hướng và hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại một số huyện như: Mô hình du lịch 

cộng đồng trên địa bàn huyện Lâm Bình; Làng văn hoá - du lịch Giếng Tanh, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn; Làng 

Khau Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang; Làng Văn hoá Tân An, xã Tân An, huyện Chiêm Hoá; thôn Biến, 

xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa; thôn Cao Đường, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên. Tỉnh Hà Giang: Tổng số 

làng văn hóa du lịch tiêu biểu hoàn thành các tiêu chí được UBND tỉnh công nhận 09 làng/06 huyện thành phố 

bao gồm:Nặm Đăm, huyện Quản Bạ; Lũng Cẩm Trên, thôn Ma Lé và Lô Lô Chải, huyện Đồng Văn; thôn Tha 

và Bản Tùy, thành phố Hà Giang; thôn Pả Vi Hạ, huyện Mèo Vạc; thôn Khiềm, huyện Bắc Quang; thôn Nậm 

Hồng, huyện Hoàng Su Phì. Tỉnh Lào Cai: đã có 2 nhóm cơ sở lưu trú tại gia (homestay) của đồng bào dân tộc 

Giáy tại xã Tả Van (Sa Pa) và dân tộc Tày tại Tà Chải (Bắc Hà) được Hiệp hội du lịch các quốc gia ASEAN 

công nhận đạt chuẩn homestay ASEAN, bên cạnh đó là mô hình du lịch cộng đồng bền vững của HTX du lịch 

cộng đồng xã Tả Phìn với mô hình HTX du lịch và dịch vụ cộng đồng do phụ nữ Dao đỏ đồng quản lý tại thôn 

Sả Xéng, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa.  
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gian, sự thiếu hấp dẫn do hiệu quả kinh tế mà việc trình diễn văn hóa dân gia 

chưa thể đem lại. 

- Thiếu hụt cơ sở tư liệu để thực thi công tác phục hồi, bảo tồn khi có quá 

nhiều thể loại âm nhạc cổ truyền bị mai một và thất truyền, các nghệ nhân ngày 

một giảm dần. Công tác nghiên cứu, lưu trữ mới chỉ được triển khai ở một số 

dân tộc nhưng cũng chỉ ở một số loại hình/thể loại. Trữ lượng tư liệu nằm trong 

cộng đồng các dân tộc còn rất lớn, nhưng chưa được đầu tư thu thập triệt để. 

- Một số chương trình, đề án về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống của các dân tộc được xây dựng và phê duyệt nhưng không có kinh 

phí riêng nên triển khai khó khăn, phải thực hiện lồng ghép vào ngân sách sự 

nghiệp hàng năm của đơn vị hoặc đầu tư chưa đáp ứng được so với yêu cầu của 

thực tế. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa dân tộc trên địa bàn vùng 

miền núi và dân tộc thiểu số rất khó khăn, gần như không có; 

- Nguồn ngân sách Nhà nước cho hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất hạn hẹp. Đội ngũ cán bộ quản lý và làm công 

tác văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu, yếu nhất là đội ngũ cán bộ 

trẻ, có năng lực. Chế độ chính sách đối với người làm công tác văn hóa, thể thao 

và du lịch ở cơ sở còn chưa được quan tâm đúng mức. 

2.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

- Hệ thống chính sách về bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân 

nhạc truyền thống của các DTTS chủ yếu thể hiện quan chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chung về văn hóa và công tác dân 

tộc, do đó cũng có một số hạn chế như: (i) Tính hiệu lực chưa cao (chưa có văn 

bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống của các DTTS; có chính sách nhưng thiếu điều kiện, nguồn lực để 

thực thi, nhất là nguồn lực tài chính); (ii) Thiếu kết nối, đồng bộ giữa các chính 

sách với nhau giữa: chính sách ban hành trước, chính sách ban hành sau; chính 

sách của ngành này với chính sách của ngành khác (văn hóa - giáo dục - du lịch 

- thông tin truyền thông…); (iii) Chưa quan tâm nhiều đến vai trò của chủ thể, 

của người dân, của cộng đồng trong xây dựng và thực hiện chính sách); (iv) 

Hiệu quả đạt được của một số chính sách chưa cao (mới chỉ tập trung vào một số 

hoạt động phong trào hoặc hoạt động do cơ quan nhà nước chủ trì triển khai…). 

- Thiếu các văn bản hướng dẫn, áp dụng để triển khai áp dụng mức kinh 

phí hỗ trợ trong các nhiệm vụ về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc30; 

                                              
30

 Bộ VHTTDL đã ban hành các quy định, định mức hướng dẫn công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống các DTTS như: Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể 

và lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Quyết 

định số 4036/QĐ-BVHTTDL ngày 15/11/2019 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức 

kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc 

thiểu số; Quyết định số 596/QĐ-BVHTTDL ngày 28/02/2020 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình 

và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật; ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, 

thể thao, du lịch phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, quân dân biên giới, hải đảo; Quyết định số 

2503/QĐ-BVHTTDL ngày 08/9/2020 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ 

thuật trong bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển đời sống kinh tế và phát triển du lịch…tuy 
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- Sự hạn chế trong hiểu biết, thái độ ứng xử đối với dân ca, dân vũ, dân 

nhạc truyền thống của cộng đồng các DTTS và địa phương cư trú. Các nghệ 

nhân và người thực hành dân ca, dân vũ cổ truyền là những người có sự am hiểu 

nhiều nhất về dân ca, dân vũ cổ truyền, đồng thời có thái độ trân trọng nhất đối 

với dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống, luôn trăn trở, tâm huyết với công việc 

bảo tồn, phục hồi vốn di sản văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Tuy nhiên, 

một bộ phận người dân trong cộng đồng chính có sự hiểu biết hạn chế về dân ca, 

dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc, kèm theo đó là thái độ ít quan tâm 

đến âm nhạc cổ truyền.  

- Các hoạt động bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các DTTS 

được quan tâm nhưng chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong muốn. Không 

thường xuyên, thiếu kinh phí, phương thức hoạt động chưa phù hợp, thiếu định 

hướng và người dẫn dắt, chỉ đạo, cách thức trình diễn nặng về sân khấu hóa, pha 

tạp. Trong khi đó, các hoạt động của chính quyền và đoàn thể còn mang tính 

phong trào, bề nổi, thiếu toàn diện.  

- Sự suy giảm nhanh chóng số lượng các nghệ nhân nắm giữ vốn dân ca, 

dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc, đặc biệt là các nghệ nhân vẫn còn  

năng lực trình diễn, chế tác và truyền dạy. Đây là một hiện trạng chung, đồng 

thời cũng là một thách thức đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa riêng, trong đó 

có âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số hiện nay. 

- Tại một số địa phương, chính quyền các cấp chưa quan tâm nhiều đến 

công tác nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống; chưa 

có hình thức hỗ trợ các nghệ nhân dân gian, người có công trong việc lưu giữ, 

truyền dạy, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc 

thiểu số. 

- Kinh phí dành cho công tác văn hóa, thể thao, du lịch nhìn chung còn 

thấp. Đặc biệt, các tỉnh miền núi do nguồn thu ngân sách hạn hẹp nên việc bố trí 

nguồn lực để phát triển sự nghiệp văn hóa trên địa bàn hết sức khó khăn, chưa 

tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát triển văn 

hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

Phần thứ hai 

NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN 

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU VỀ BẢO TỒN, 

PHÁT HUY GIÁ TRỊ DÂN CA, DÂN VŨ, DÂN NHẠC CỦA CÁC DÂN 

TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1. Quan điểm, định hướng  

                                                                                                                                             
nhiên bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số là hoạt động có tính chất đa dạng, phức tạp đòi hỏi cơ quan 

quản lý nhà nước phải có những hướng dẫn đầy đủ, kịp thời, phù hợp với thực tiễn (đến nay, chưa có quy định cụ 

thể về quy trình bảo tồn một số loại hình phi vật thể như dân ca, dân vũ, dân nhạc; trang phục truyền thống; các 

nghi thức sinh hoạt văn hóa dân gian…) 
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1.1. Cần xác định và quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối, chủ trương 

của Đảng và Nhà nước, trong đó có Kết luận số 65-KT/TW của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCHTW Đảng Khoá IX về 

Công tác dân tộc trong tình hình mới “Nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của 

người dân; sưu tầm, bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị văn hoá vật thể và 

phi vật thể của các dân tộc thiểu số”, cũng như phải “chú trọng phát triển liên 

vùng, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng. Quan tâm phát triển du 

lịch, nhất là du lịch sinh thái, gắn kết du lịch với giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá 

các dân tộc thiểu số”. 

1.2. Dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc là thành phần 

không thể thiếu, góp phần quan trọng trong việc tạo ra bản sắc văn hóa Việt 

Nam, độc đáo và đa dạng trong sự thống nhất, góp phần vào xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người trong cộng đồng các DTTS. Việc bảo tồn, phát huy giá 

trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS phải gắn kết, kết nối 

chặt chẽ với việc bảo tồn, phát huy các thành tố văn hóa khác như: phong tục tập 

quán, tiếng nói, chữ viết, trang phục, văn học dân gian… đồng thời phải kết hợp 

chặt chẽ với các ngành, lĩnh vực khác có liên quan như: du lịch, giáo dục, an 

ninh, thông tin truyền thông, môi trường. 

1.3. Văn hóa nghệ thuật truyền thống nói chung, dân ca, dân vũ, dân nhạc 

truyền thống các DTTS nói riêng không phải là bất biến, mà luôn có sự vận 

động, biến đổi để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và nhu cầu cuộc sống mới 

của chủ thể đã sáng tạo ra nó. Trong quá trình bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc 

truyền thống cần có sự tiếp thu, đổi mới, phát triển, đồng thời phải đảm bảo gìn 

giữ được những đặc điểm cơ bản, cốt lõi mang bản sắc dân tộc trong dân ca, dân 

vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS; phát huy vai trò làm chủ của đồng bào 

trong xây dựng và phát triển đời sống văn hóa. 

1.4. Chú trọng phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, gắn phát 

triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống 

của các dân tộc thiểu số. Các giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống được 

xem là tài nguyên du lịch để khai thác tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, khác 

biệt và có khả năng cạnh tranh không chỉ giữa các vùng miền, các địa phương 

trong nước mà còn giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế.  

1.5. Các nghệ nhân và những người trực tiếp nắm giữ, thực hành di sản 

dân ca, dân vũ, dân nhạc cổ truyền của các DTTS và những người hoạt động 

trong các đội, nhóm, câu lạc bộ văn nghệ quần chúng ở địa phương cần xác định 

việc tham gia vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc 

truyền thống của dân tộc mình là nghĩa vụ, trách nhiệm đối với thế hệ tương lai 

và đất nước, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng dân tộc thiểu 

số.  

1.6. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trọng tâm là công nghệ số 

để nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, lưu giữ, bảo tồn, phát huy giá trị các loại 

hình dân ca, dân vũ, dân nhạc, đặc biệt là các loại hình có nguy cơ mai một.  
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2. Mục tiêu  

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Giữ gìn, phổ biến, trao truyền và phát huy những giá trị đặc sắc về dân ca, 

dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức và 

lòng tự hào, ý thức tự giác của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hoá truyền thống dân tộc; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân. 

Đồng thời, từng bước bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền 

thống của các dân tộc thiểu số trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hóa đặc trưng, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại các địa phương.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

2.2.1. Giai đoạn 2021 - 2025 

- Hoàn thành 100% công tác kiểm kê, đánh giá, phân loại và lập danh mục 

di sản văn hóa phi vật thể loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số; 

- Các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú về lĩnh vực di sản văn hóa phi 

vật thể được hưởng chính sách hỗ trợ trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di 

sản văn hóa phi vật thể; 

- Phấn đấu 100% các thôn, bản, buôn... có đội văn nghệ, Câu lạc bộ văn 

hóa văn nghệ; 

- 40% các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số 

được hỗ trợ khôi phục, bảo tồn; 

- Hỗ trợ thí điểm 500 mô hình Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ hoạt động 

hiệu quả phục vụ phát triển du lịch tại các địa phương; 

- Các khu, điểm du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số duy trì 

hoạt động ít nhất 01 Câu lạc bộ/đội văn nghệ phục vụ phát triển du lịch; 

- 100% các trường dân tộc nội trú và các cấp trường tại các địa phương 

đưa loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc vào động sinh hoạt ngoại khóa, tổ chức 

ngày hội, giao lưu cho học sinh; 

- Nghiên cứu, sưu tầm và xây dựng cơ sở dữ liệu số về dân ca, dân vũ dân 

nhạc các dân tộc thiểu số để lưu trữ và phát huy, quảng bá hình ảnh của di sản 

góp phần thúc đẩy phát triển du lịch; 

2.2.2. Giai đoạn 2026 - 2030 

- Có từ 60% các di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến loại hình dân ca, 

dân vũ, dân nhạc đặc sắc, tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số được xây 

dựng hồ sơ di sản đề nghị xem xét đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể 

quốc gia; 

- Phấn đấu từ 90% các công chức văn hóa, các nghệ nhân, người uy tín 

được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn văn hóa truyền 

thống các dân tộc thiểu số; 
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- Phấn đấu có 200 nghệ nhân là người dân tộc thiểu số được quan tâm xây 

dựng hồ sơ nghệ nhân đề nghị Hội đồng các cấp xét tặng danh hiệu Nghệ nhân 

nhân dân, nghệ nhân ưu tú nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nghệ 

nhân trong công tác lưu giữ, truyền dạy và phổ biến giá trị di sản văn hóa phi vật 

thể nghệ thuật trình diễn dân gian...  

- Có từ 70 - 80% các giá trị loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc tiêu biểu 

được khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; 

- Nhân rộng các được từ 800 mô hình bảo tồn liên quan đến dân ca, dân 

vũ, dân nhạc hoạt động hiệu quả trong phong trào văn hóa, văn nghệ, nâng cao 

mức hưởng thụ văn hóa cho cộng đồng và tạo sản phẩm du lịch đặc thù từ di sản 

văn hóa; 

- Tổ chức định kỳ các hoạt động Liên hoan, Giao lưu, Hội thi văn hóa 

quần chúng phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương; 

- Từ 80 % di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến dân ca, dân vũ, dân 

nhạc được tư liệu hóa lưu giữ và phổ biến đến cộng đồng các dân tộc thiểu số; 

II. PHẠM VI,  ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Đối tượng  

- Đồng bào các dân tộc thiểu số, các nghệ nhân người dân tộc thiểu số; các 

Câu lạc bộ văn hóa, đội văn nghệ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 

- Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, 

hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

2. Phạm vi  

Đề án được thực hiện trên phạm vi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi.  

3. Thời gian thực hiện 

Thời gian thực hiện Đề án chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn I: Từ 2021 - 

2025 và giai đoạn II: Từ 2026 - 2030. 

III. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN 

1. Khảo sát, kiểm kê và lập danh mục loại hình di sản văn hóa phi vật 

thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số 

- Khảo sát, kiểm kê, đánh giá thực trạng và lựa chọn lập danh mục di sản 

văn hóa phi vật thể về dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số và lập hồ sơ 

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

- Nghiên cứu, sưu tầm, phân loại di sản văn hóa phi vật thể dân ca, dân 

vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số đã, đang bị mai một để định 

hướng các nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị loại hình dân ca, dân vũ, 

dân nhạc tiêu biểu các dân tộc thiểu số, trong đó lưu ý đến các dân tộc ít người 
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(dưới 10.000 người), các loại hình có tiềm năng xây dựng sản phẩm phục vụ 

phát triển du lịch tại địa phương;  

- Tổ chức Hội thảo khoa học (đối với các nhà quản lý, các nhà khoa học, 

các doanh nghiệp du lịch và chủ thể văn hóa) về những vấn đề đặt ra trong quá 

trình triển khai Đề án (giải pháp bảo tồn, phát huy và xây dựng các mô hình...).  

2. Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách cho các nghệ nhân, người 

tổ chức thực hành, trao truyền, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

các dân tộc thiểu số  

- Khuyến khích những người có uy tín, kỹ năng biểu diễn nghệ thuật dân 

gian phấn đấu trở thành đội ngũ nghệ nhân trao truyền bí quyết, kiến thức thực 

hành các di sản văn hóa phi vật thể nói chung và dân ca, dân vũ, dân nhạc cho 

thế hệ trẻ; hỗ trợ các nghệ nhân tham gia hoạt động truyền dạy văn hóa truyền 

thống trong nhà trường, cộng đồng; 

- Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp và cá nhân đầu tư, khai thác giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân 

tộc thiểu số vào hoạt động kinh tế, du lịch tại địa phương; 

- Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến công tác 

văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi; hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy lợi thế, tiềm năng của 

vùng và phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn 

hoá, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu. 

3. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức văn hóa và 

các chủ thể văn hoá (nghệ nhân, người có uy tín...) trong công tác quản lý, 

gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu 

số tại địa phương 

- Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 

kiến thức pháp luật về bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, về khai thác, phát 

huy, xây dựng sản phẩm du lịch cho đội ngũ công chức văn hóa tại cơ sở;  

- Đào tạo, bồi dương, nâng cao năng lực thực hành, truyền dạy văn hóa 

phi vật thể cho các nghệ nhân, người có uy tín...; đề cao vai trò của các nghệ 

nhân, người có uy tín trong cộng đồng trong việc tự bảo tồn, phát huy văn hóa 

của từng tộc người.  

4. Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc 

thiểu số gắn với phát triển du lịch 

- Hỗ trợ và tổ chức phục dựng, trình diễn, truyền dạy, sáng tạo, phổ biến 

giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu trong cộng đồng, gia đình, 

trường học.  
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- Hỗ trợ xây dựng các mô hình Câu lạc bộ, đội văn nghệ thôn bản, Hội, 

Chi hội sinh hoạt văn hóa dân gian, bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc 

các dân tộc thiểu số...; 

- Lựa chọn phục dựng không gian văn hóa dân tộc tiêu biểu trong các dịp 

tết, lễ, hội truyền thống, các chợ phiên nhằm giao lưu, trao truyền các loại hình 

di sản văn hóa, các loại hình dân ca, dân vũ, …tạo ra các sản phẩm văn hóa đáp 

ứng nhu cầu du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa…; 

- Thực hành bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân 

nhạc ngay chính trong đời sống cộng đồng; phát huy vai trò của các quy ước, 

hương ước trong bảo tồn các giá trị văn hóa; 

- Đổi mới công tác tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng trong các 

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch của các dân tộc thiểu số; tổ chức Liên 

hoan dân ca các dân tộc thiểu số (theo Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 

07 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); 

- Xây dựng mô hình Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ hoạt động hiệu quả 

phục vụ phát triển du lịch tại các địa phương;  

- Phục hồi và nâng cao một số làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc 

tiêu biểu để tổ chức biểu diễn định kỳ hằng năm gắn với hoạt động phát triển du 

lịch của địa phương.   

- Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các Hội thi, Hội diễn, Liên hoan, 

Giao lưu văn hóa nghệ quần chúng; trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền 

thống trong các dịp Ngày Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, Ngày Di sản Việt 

Nam... tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và trong hoạt động lễ 

hội truyền thống tại các địa phương. 

5. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo đưa một số loại hình dân 

ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc vào giảng dạy, hoạt động ngoại khóa tại 

các trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số  

- Đưa một số loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc 

thiểu số vào các trường dân tộc nội trú và các trường học các cấp vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số; Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, hoạt động ngoại khóa cho 

học sinh nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trong việc gìn giữ và 

phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp nói chung và giá trị dân ca, dân nhạc, dân 

vũ các dân tộc thiểu số nói riêng đối với thế hệ trẻ; 

- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ dân ca, dân nhạc, dân vũ cho học sinh vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

6. Tuyên truyền, phổ biến, quảng bá, giới thiệu giá trị dân ca, dân vũ, 

dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 

- Nâng cao chất lượng và hình thức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về 

dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, mạng xã hội gắn với phát triển du lịch; 
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- Xây dựng các sản phẩm phim khoa học, phim tài liệu, phim quảng bá 

hình ảnh di sản văn hóa về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc 

thiểu số; 

- Xuất bản các ấn phẩm về nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc 

thiểu số phục vụ công tác lưu giữ, truyền dạy, phổ biến và quảng bá du lịch; 

- Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia tuyên truyền, 

phổ biến, quảng bá, giới thiệu giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các 

dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch. 

7. Ứng dụng khoa học, công nghệ, trọng tâm là công nghệ số trong 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào 

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 

- Ứng dụng khoa học, công nghệ để nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, lưu 

giữ, bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc, đặc biệt là 

các loại hình có nguy cơ mai một; 

- Số hóa dữ liệu dân ca, dân vũ,  dân nhạc và các loại hình di sản truyền 

thống khác của các dân tộc thiểu số phục vụ cho công tác bảo tồn, nghiên cứu 

khoa học, giảng dạy và tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch. 

8. Tổ chức sơ kết theo giai đoạn và Tổng kết đánh giá kết quả thực 

hiện Đề án 

Tổ chức tôn vinh, khen thưởng (vào dịp sơ kết và tổng kết Đề án) đối với 

tác giả có tác phẩm về đề tài dân tộc thiểu số đạt giá trị nghệ thuật, nhân văn 

cao. Tôn vinh các nghệ nhân có công truyền dạy văn hóa, nghệ thuật truyền 

thống dân tộc. Có hình thức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích cao, có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, 

dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.  

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp về chỉ đạo, điều hành 

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện của bộ, ban, 

ngành, địa phương, các đoàn thể, nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với công 

tác bảo vệ và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát 

triển du lịch. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa 

truyền thống, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào các dân tộc vào 

nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền để tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa 

phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số với phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn. Đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với bảo tồn, 

phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp nói chung và dân ca, dân vũ, dân nhạc 

truyền thống các dân tộc nói riêng. Kiểm tra, đánh giá định kỳ và có cơ chế giám 

sát thực hiện. 
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- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích các nghệ nhân, người nắm giữ và tổ chức thực hành, trao truyền, 

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong cộng 

đồng tại các địa phương; Nghiên cứu, tham mưu ban hành cơ chế phối hợp công 

- tư trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống gắn với phát triển du 

lịch, tạo điều kiện thu hút nguồn lực xã hội (đầu tư của các doanh nghiệp, cá 

nhân) trong việc đầu tư, kinh doanh du lịch, bảo tồn, phát huy văn hóa truyền 

thống các dân tộc thiểu số; Tạo điều kiện, tạo môi trường văn hóa, không gian 

văn hóa phù hợp để đồng bào các dân tộc thường xuyên được giao lưu, trình 

diễn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong các dịp như Ngày hội, giao 

lưu, liên hoan hay giao lưu văn hóa trong từng cộng đồng hoặc giữa các cộng 

đồng dân tộc với nhau. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương 

trong hoạt động triển khai thực hiện các chính sách dân tộc nói chung và bảo 

tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số nói riêng được đồng bộ 

và hiệu quả. 

2. Giải pháp về bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của 

đồng bào các dân tộc thểu số gắn với phát triển du lịch 

- Nghiên cứu, sưu tầm, phân loại di sản văn hóa phi vật thể dân ca, dân 

vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số để định hướng các nhiệm vụ, giải 

pháp bảo tồn, phát huy giá trị loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc tiêu biểu các 

dân tộc thiểu số xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch tại địa phương; 

Xây dựng cơ sở dữ liệu số về dân ca, dân vũ dân nhạc nói riêng và văn hóa 

truyền thống các dân tộc thiểu số nói chung để lưu trữ và phát huy, quảng bá 

hình ảnh của di sản góp phần thúc đẩy phát triển du lịch; 

- Xây dựng các mô hình hoạt động bảo tồn và phát huy dân ca, dân vũ, 

dân nhạc của đồng bào các dân tộc thiểu số tạo sản phẩm phục vụ phát triển du 

lịch; Tăng cường tổ chức các ngày hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đời 

sống sinh hoạt tinh thần của đồng bào địa phương. 

- Phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống các dân tộc thiểu số, nhất là lực lượng các nghệ nhân năm giữ, trao 

truyền và thực hành di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương. Nâng cao tinh thần, 

trách nhiệm đối với dân tộc và thế hệ tương lai trong việc đóng góp các nguồn lực 

vào hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

3. Giải pháp về tuyên truyền và quảng bá 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành và của người dân về công tác bảo vệ và phát huy 

giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên cả nước. 

- Đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy sức mạnh tổng 

hợp của các cơ quan tuyên truyền, các loại hình tuyên truyền. Các cơ quan báo 

chí Trung ương và các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các 
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địa phương, các bộ, ban, ngành, đoàn thể chủ động tham gia vào việc tuyên 

truyền, quảng bá di sản văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên các 

phương tiện truyền thông. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 

quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc 

thiểu số để thu hút đầu tư, phát triển du lịch. 

4. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa, thực hiện tốt công 

tác chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức, viên 

chức ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Ưu tiên đào tạo và sử dụng đội ngũ cán 

bộ văn hóa, thể thao, du lịch là người dân tộc thiểu số tại địa phương.  

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, trao truyền, nâng cao trình độ 

chuyên môn cho cán bộ làm công tác văn hóa; đặc biệt là cán bộ ở cơ sở, thôn, 

bản, phục vụ công tác quản lý, phát huy di sản tại cộng đồng, địa phương.  

- Củng cố và phát triển các chi hội văn nghệ dân gian, chi hội văn học 

nghệ thuật dân tộc thiểu số, chi hội nhiếp ảnh, các hiệp hội du lịch tại địa 

phương, các ban quản lý khu du lịch, các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian 

ở địa phương... nhằm tập hợp lực lượng, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu 

tầm, phổ biến di sản văn hoá các dân tộc trên cả nước. 

5. Giải pháp về đầu tư nguồn lực 

- Ngân sách Trung ương và địa phương được cân đối, bố trí để triển khai 

các nhiệm vụ của Đề án bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tiến độ triển 

khai, các mục tiêu, nội dung của Đề án; 

- Lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, đề án của Trung ương 

và các địa phương để tăng cường nguồn lực đầu tư thực hiện Đề án, trong đó có 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các đề án, 

chương trình khác có liên quan;  

- Kết nối hạ tầng công nghệ thông tin, liên thông và chia sẻ cơ sở dữ liệu 

về di sản văn hóa các dân tộc để tránh chồng chéo, lãng phí trong đầu tư. 

- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ đầu tư cho công tác bảo 

tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. 

Phần thứ ba 

KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. NGUỒN KINH PHÍ 

1. Nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hàng 

năm phân bổ cho các đơn vị trực thuộc;  

2. Kinh phí sự nghiệp của các ban, bộ, ngành Trung ương;  
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3. Ngân sách nhà nước của các địa phương triển khai thực hiện Đề án; 

4. Nguồn vốn huy động xã hội hoá, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành 

Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện Đề án; giao cho các 

cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đạt hiệu 

quả và tiến độ đề ra, cụ thể như sau:  

1.1. Vụ Văn hoá dân tộc: Là đầu mối, chủ trì hướng dẫn thực hiện Đề án, 

xây dựng kế hoạch, kinh phí; tham mưu phối hợp với các bộ, ngành, địa 

phương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ cụ thể của Đề án, theo dõi tổng hợp, tổng kết báo cáo. Trực tiếp triển khai các 

nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.  

Tổng hợp kế hoạch hàng năm, thống nhất với Vụ Kế hoạch, Tài chính để 

cân đối bố trí nguồn ngân sách thực hiện Kế hoạch hàng năm theo Đề án. 

1.2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc 

hướng dẫn xây dựng kinh phí và phân bổ các nguồn vốn từ các Chương trình 

mục tiêu quốc gia thực hiện Đề án; tổng hợp kinh phí gửi Bộ Tài chính đưa vào 

kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch 

của Đề án. 

1.3. Văn phòng Bộ: Phối hợp với Vụ Văn hoá dân tộc thực hiện các 

nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; hướng dẫn các thủ tục hành chính, tài 

chính, tạo điều kiện cơ sở vật chất để các đơn vị tham gia Đề án hoàn thành 

nhiệm vụ. 

1.4. Tổng cục Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hoá dân tộc xây 

dựng kế hoạch và thực hiện xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù về dân ca, dân 

vũ, dân nhạc tại các điểm đến du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ du 

khách trong và ngoài nước. Hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp gắn kết 

hoạt động du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân 

tộc thiểu số. 

1.5. Cục Di sản văn hóa: Chủ trì tham mưu xây dựng, ban hành cơ chế 

chính sách đối với các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di 

sản văn hóa phi vật thể; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức kiểm kê, lập 

danh mục kiểm kê và xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về dân ca, dân 

vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số đề nghị đưa vào Danh mục di sản 

văn hóa phi vật thể quốc gia. Đề nghị các địa phương xây dựng các đề án, dự án 

bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số. 

1.6. Cục Văn hóa cơ sở: Hướng dẫn và tổ chức các hội thi, hội diễn, các 

chương trình văn hóa nghệ thuật quần chúng, trong đó ưu tiên loại hình biểu 

diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số; phát huy hệ 
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thống thiết chế văn hóa vùng dân tộc thiểu số, tạo môi trường thuận lợi cho đồng 

bào các dân tộc tham gia, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống văn 

hóa lành mạnh và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. 

1.7. Cục Nghệ thuật biểu diễn: Phối hợp với Vụ Văn hoá dân tộc hướng 

dẫn các địa phương tổ chức nghiên cứu, xây dựng các chương trình biểu diễn về 

dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số nhằm quảng bá, giới thiệu 

trong các cuộc giao lưu, liên hoan, chương trình văn hóa nghệ thuật. 

1.8. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ 

thuật quốc gia Việt Nam và các đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị tổ chức lồng ghép các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, xây 

dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức liên hoan, giao lưu nhằm giới thiệu, quảng bá về di 

sản dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam.  

2. Đề nghị các Bộ, ban, ngành Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; Liên hiệp các Hội Văn 

học nghệ thuật Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện 

2.1. Uỷ ban Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch phân bổ đúng, đủ kinh phí, nguồn lực cần thiết từ Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

giai đoạn 2021 - 2030 để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương 

triển khai thực hiện Dự án số 06 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống 

tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” đảm bảo hiệu quả và 

tiến độ đề ra; nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách bảo tồn, phát 

huy, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số; triển khai có hiệu quả Chương trình 

phối hợp giữa hai cơ quan và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc liên 

quan đến các nội dung Đề án này. 

       2.2. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan; 

Chỉ đạo các địa phương tổ chức, tham gia các cuộc thi, liên hoan, giao lưu, 

nghiên cứu tìm hiểu về di sản văn hóa trong trường học, nhất là dân ca, dân vũ, 

dân nhạc truyền thống đối với học sinh trường Trung học phổ thông Dân tộc nội 

trú các tỉnh/thành phố; Tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên các Trường Dân 

tộc nội trú tham gia các các dịp lễ, tết, ngày hội truyền thống và các Chương 

trình văn hóa nghệ thuật của các dân tộc thiểu số của từng địa phương. 

       2.3. Bộ Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch trong việc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc 

thiểu số. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, chủ động xây dựng kế hoạch 

thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan đến Đề án phù hợp với tình hình 

thực tế của các vùng, miền, các dân tộc thiểu số khác nhau. Hướng dẫn, hỗ trợ 

các giải pháp về công nghệ thông tin, truyền thông trong bảo tồn di sản văn hóa. 

2.4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã 

Việt Nam: Chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương 
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tuyên truyền, quảng bá giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các dân tộc thiểu số trên các kênh sóng phát thanh, truyền hình, trang thông tin 

điện tử và các nền tảng truyền thông số. 

       2.5. Bộ Quốc phòng: Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục triển 

khai hiệu quả Chương trình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giao 

các Đồn Biên phòng tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc gìn giữ, phát 

huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế, du lịch; cùng với 

chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, xây 

dựng môi trường văn hóa trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.  

2.6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chỉ đạo, 

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên các cấp và các 

tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số 

Việt Nam; 

2.7. Đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội 

thành viên: Tăng cường hoạt động khảo sát, điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, xây 

dựng hệ thống tư liệu, sáng tạo, xuất bản, phát hành và quảng bá các công trình 

văn học nghệ thuật nói chung và giá trị các công trình về dân ca, dân vũ, dân 

nhạc các dân tộc thiểu số nói riêng. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch) và các quan, đơn vị có 

liên quan tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trong Đề án phù hợp với điều kiện của địa phương. Phân bổ kinh phí, 

bố trí nguồn lực cần thiết để triển khai các nhiệm vụ của Đề án nói riêng, công 

tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát 

triển du lịch trên địa bàn nói chung. 

III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN 

1. Hiệu quả về văn hóa - xã hội 

 Là cơ sở để các nghệ nhân và đồng bào củng cố, tiếp tục sáng tạo và 

“nuôi dưỡng”, phổ biến dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc trong 

tương lai; Tạo ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, loại bỏ 

những hủ tục lạc hậu, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng; Khơi dậy niềm 

tự hào dân tộc, lòng tin, phấn khởi trong nhân dân các dân tộc, tạo cơ sở vững 

chắc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc làm nền 

tảng tinh thần, là động lực, nhân tố thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước. Nâng cao ý thức chung tay gìn giữ và phát triển nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và bền 

vững đất nước. 

2. Hiệu quả về kinh tế  
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Dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống trở thành hoạt động văn hóa văn 

nghệ, sản phẩm du lịch đặc thù của mỗi dân tộc, địa phương trong phát triển du 

lịch; Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của 

đồng bào dân tộc, tạo thêm nguồn thu nhập, góp phần cải thiện và nâng cao đời 

sống các dân tộc, nhất là ở nông thôn và vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số./.   


