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KẾ HOẠCH  

tham gia Ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III, 
tại tỉnh Lai Châu, năm 2021  
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Thực hiện Kế hoạch số 2191/KH-BVHTTDL ngày 25/6/2021 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du Lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hoá dân tộc Mông lần thứ 

III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021; Văn bản số 4556/UBND-THVX ngày 

20/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đồng ý tham gia Ngày hội Văn hóa 

dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021 (sau đây viết tắt là Ngày hội), 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tham gia Ngày hội, 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung hoạt động trong khuôn khổ 

Ngày hội theo Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm tôn vinh 

những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông trong nền văn hoá 

thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. 

- Ngày hội là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng 

gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo 

tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông, góp phần xây 

dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc . 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động tham gia Ngày hội chuẩn bị chu đáo, có nội dung đặc sắc, 

chọn lọc đặc trưng văn hoá tiêu biểu của đồng bào dân tộc Mông sinh sống trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; hình thức phong phú, phù hợp và mang tính nghệ thuật 

cao, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Trong quá trình tổ chức tập luyện, tham 

gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

II. QUY MÔ, CHỦ ĐỀ NGÀY HỘI 

1. Quy mô: Gồm 14 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống: Lai 

Châu, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Điện Biên, Nghệ 

An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Đắk Lắk. 

2. Chủ đề: “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông 

                         Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển” 
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III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Thời gian: Từ ngày 24 - 26/12/2021 (không kể thời gian đi và về). 

2. Địa điểm: Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

3. Thành phần tham gia 

Dự kiến thành lập đoàn tham gia Ngày hội gồm 40 người (Lãnh đạo Sở; 

Trưởng/phó, chuyên viên phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan; Trung tâm 

Văn hóa tỉnh; Nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia chương trình).  

IV. NỘI DUNG THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG  

1. Phần lễ 

Tham gia Lễ Khai mạc và Bế mạc Ngày hội: Theo chương trình, thông báo của 

Ban Tổ chức Ngày hội, trong đó lựa chọn 01 tiết mục đặc sắc (từ 05 - 07 phút) để 

biểu diễn trong chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Ngày hội. 

- Thời gian: 20 giờ ngày 24/12/2021. 

- Địa điểm: Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. 

2. Phần hội và các hoạt động 

2.1. Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục phục dân 

tộc Mông 

- Thời gian: Ngày 24/12/2021 (theo lịch sắp xếp của Ban Tổ chức Ngày hội). 

- Địa điểm: Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. 

* Liên hoan văn nghệ quần chúng: Xây dựng chương trình dân ca, dân vũ, dân 

nhạc đặc trưng của dân tộc Mông (tối đa 05 tiết mục, thời lượng từ 25 - 30 phút), 

gồm các tiết mục: 

- Múa khèn Mông. 

- Tấu sáo: Xuân về trên bản Mông. 

- Múa: Cánh ô xuống núi. 

- Tấu nhạc cụ: Kèn lá. 

- Tốp Nữ: Người Mông nhớ ơn Đảng, Bác Hồ. 

* Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc: Giới thiệu trang phục ngày 

thường, lễ hội, lễ cưới của nhóm dân tộc Mông đen, Mông trắng, Mông hoa sinh 

sống tại Tuyên Quang (thời lượng từ 05 - 07 phút).  

Lưu ý: Liên hoan văn nghệ quần chúng và Trình diễn trang phục truyền 

thống theo thứ tự bốc thăm; Nội dung Trình diễn trang trang phục truyền thống 

chấm theo chương trình trình diễn của đoàn/tỉnh tham gia Ngày hội (không chấm 

cá nhân người trình diễn). 

2.2. Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá 

truyền thống dân tộc Mông 

- Thời gian: Theo lịch của Ban Tổ chức Ngày hội. 
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- Địa điểm: Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và 

du lịch của tỉnh, Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu.  

- Nội dung: Trình diễn, giới thiệu trích đoạn Nghi lễ đám cưới của dân tộc 

Mông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thời lượng không quá 25 phút). Nghi lễ mô 

phỏng một cách khái quát đặc trưng văn hóa, tín ngưỡng dân gian của dân tộc 

Mông, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy các yếu tố tích cực và loại bỏ 

yếu tố tiêu cực, lạc hậu, không còn phù hợp với đời sống văn hóa hiện nay. 

2.3. Trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của dân tộc Mông, ẩm thực 

dân tộc Mông 

- Thời gian: Từ 09 giờ ngày 24/12/2021. 

- Địa điểm: Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và 

du lịch của tỉnh, Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. 

- Nội dung: Trưng bày các hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục của dân 

tộc Mông, tranh, ảnh, sách, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, kiến trúc nhà ở nhằm 

phản ánh: Văn hóa của dân tộc Mông; Những thành tựu trong sản xuất, xây dựng, 

bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng đời 

sống văn hóa cộng đồng; những sản phẩm du lịch, điểm đến tiêu biểu của địa 

phương; trình diễn chế tác và biểu diễn nhạc cụ dân tộc như  khèn, sáo, gậy sênh 

tiền,… Trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc trưng của dân tộc Mông; Trình 

diễn,  giới thiệu các thao tác, nguyên liệu, quy trình sản xuất các nghề thủ công 

truyền thống tiêu biểu của địa phương.  

2.4. Thi giã bánh giầy 

- Thời gian: 08 giờ, ngày 24/12/2021 (theo lịch sắp xếp của Ban Tổ chức 

Ngày hội). 

- Địa điểm: Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. 

- Nội dung: Cử  06 người tham gia thi giã bánh giầy. Thực hiện theo Quy 

chế hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa 

dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021, nguyên liệu thực hiện do 

Ban Tổ chức chuẩn bị. 

(Hội đồng nghệ thuật sẽ chấm điểm nội dung Thi giã bánh giầy và Không gian 

trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch theo thứ tự bốc thăm.) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

Phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa 

chọn diễn viên, nghệ nhân, trang phục, đạo cụ, phản phẩm đặc sản và các điều 

kiện cần thiết khác để thực hiện các nội dung tham gia Ngày hội (Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Văn hóa tỉnh làm đầu mối để liên hệ và 

thực hiện các nội dung trên). 
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2. Trung tâm Văn hóa tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa, các đơn vị liên quan xây dựng 

kế hoạch chi tiết; tuyển chọn nghệ nhân, diễn viên quần chúng và chuẩn bị đầy đủ 

các điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm,... 

trong khuôn khổ Ngày hội đảm bảo chất lượng nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng, mang 

đậm bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại Tuyên Quang. 

- Xây dựng dự toán kinh phí tham gia Ngày hội gửi Phòng Kế hoạch - Tài 

chính tổng hợp, thẩm định theo quy định. 

3.  Bảo tàng tỉnh 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh chuẩn bị các điều kiện về hiện vật, 

hình ảnh, nhạc cụ, trang phục, tranh, ảnh, đồ thủ công mỹ nghệ... tham gia 

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của dân tộc Mông tại Ngày hội. 

4. Các phòng Văn hóa và Thông tin, trung tâm Văn hóa, Truyền thông 

và Thể thao huyện, thành phố 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh giới thiệu, tuyển chọn diễn viên, nghệ 

nhân, đạo cụ, sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông tại địa phương để 

tham gia các hoạt động trong Ngày hội. 

5 Các phòng chuyên môn thuộc Sở 

5.1. Phòng Quản lý Văn hóa:  

Tham mưu xây dựng kế hoạch tham gia Ngày hội; làm đầu mối tổng hợp chi 

tiết nội dung, thành phần tham gia Ngày hội của tỉnh; thường xuyên báo cáo Ban 

Giám đốc Sở về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động 

tham gia Ngày hội. 

5.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:  

Tổng hợp, thẩm định, đôn đốc hoàn thành lập dự toán kinh phí tham gia 

Ngày hội gửi Sở Tài chính thẩm định đảm bảo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia Ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc 

lần thứ III, năm 2021 tại tỉnh Lai Châu. Yêu cầu các đơn vị căn cứ nhiệm vụ 

được phân công chủ động triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, tiến độ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Vụ VH dân tộc, Bộ VHTT&DL; 
- Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu; 
- UBND các huyện, thành phố (p/h); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Trung tâm VH, Bảo tàng tỉnh; 
- Phòng VH&TT, Trung tâm  
VHTT&TT huyện, thành phố; 
- Phòng KH-TC, VP Sở; 
- Lưu: VT, QLVH (Thương). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Hòa 


		2021-11-25T13:53:52+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-11-25T15:41:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-11-25T15:41:53+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




