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KẾ HOẠCH 
Triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản 

văn hóa Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

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

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững 

giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Kế hoạch thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 

15 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình 
Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021- 

2025 trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa có 
giá trị tiêu biểu về chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc của đồng bào các 

dân tộc tỉnh Tuyên Quang.  

2. Yêu cầu Lựa chọn các di sản văn hóa có giá trị tiêu biểu, đặc sắc trên địa 

bàn tỉnh để ưu tiên đầu tư tu bổ, tôn tạo, triển khai các chương trình, dự án, kế 
hoạch bảo tồn và phát huy bền vững. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

có trọng tâm, trọng điểm, gắn công tác bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị di 
sản văn hóa trên địa bàn tỉnh với hoạt động khai thác, phát triển du lịch tại địa 

phương.  

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU  

1. Hoàn thành việc lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát 

huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt  

- Nội dung  

+ Lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch 
sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của 

Đảng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.  

+ Lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh 

quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, huyện Na Hang, 
Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, gắn với phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 

2050.  

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân 

huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình.  

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2023.  
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2. Đầu tư tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích lịch sử văn hóa, danh lam 

thắng cảnh quốc gia đặc biệt, các di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu  

2.1. Đối với di tích lịch sử quốc gia đặc biệt  

- Nội dung  

+ Tu bổ, tôn tạo cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tại xã Tân Trào, 
huyện Sơn Dương (lán Nà Nưa, đình Tân Trào, cây đa Tân Trào, lán Hang 

Bòng); Khu di tích ATK Kim Quan, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn; Khu di tích 
Ban Thường trực Quốc hội, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương.  

+ Tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa.  

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện Sơn 

Dương, Yên Sơn và Chiêm Hóa.  

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025.  

2.2. Đối với danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt  

- Nội dung  

+ Triển khai thực hiện Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị danh 
lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, 
tỉnh Tuyên Quang, gắn với phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 2050.  

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Lâm Bình. 

 - Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành liên 

quan. 

 - Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.  

 2.3. Đối với di tích quốc gia tiêu biểu  

- Nội dung  

+ Tu bổ, tôn tạo di tích Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 
xã Trung Trực, huyện Yên Sơn.  

+ Tu bổ, tôn tạo Khu di tích cách mạng Lào tại Làng Ngòi - Đá Bàn, xã 
Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn.  

+ Tu bổ, tôn tạo Khu di tích Làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương.  

+ Hỗ trợ chống xuống cấp Khu di tích Kiên Đài, xã Kiên Đài; địa điểm 

nhân dân nuôi giấu cán bộ cách mạng và địa điểm Nà Mạ, xã Linh Phú; Trạm 
gác bảo vệ các cơ quan Trung ương, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa; Chiến 
thắng Khe Lau, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn; Tổng Liên đoàn lao động Việt 

Nam, xã Minh Thanh; Bộ Giao thông công chính, xã Hợp Thành; Bia Chiến 
thắng Bình Ca, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương.  

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  
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- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện 

Yên Sơn, Sơn Dương và Chiêm Hóa.  

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025.  

3. Thực hiện các dự án chỉnh trang nội dung trưng bày, nâng cấp 
trang thiết bị và hệ thống trưng bày bảo tàng  

- Nội dung  

+ Duy tu, bảo trì hệ thống trưng bày và kho lưu giữ hiện vật của Bảo tàng tỉnh.  

+ Sưu tầm di vật, hiện vật, cổ vật bổ sung kho cơ sở của bảo tàng.  

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố.  

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025.  

4. Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ, kế 
hoạch bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

 - Nội dung  

+ Thực hiện kiểm kê di sản “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái 

ở Việt Nam” đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện 
của nhân loại.  

+ Tiến hành tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân 

tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh.  

+ Lập hồ sơ khoa học 08 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc 

thiểu số đề nghị ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố.  

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025.  

5. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong di sản văn hóa  

- Nội dung:  

+ Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý các tài liệu, hiện 

vật tại Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Tân Trào.  

+ Xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý di sản văn hóa tỉnh Tuyên 

Quang (di tích, di sản văn hóa phi vật thể).  

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2023.  
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6. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, 

kỹ năng, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh 

- Số lượng: 05 lớp.  

- Đối tượng tham dự: Các nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, người uy 
tín; công chức Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thành phố; công chức văn hóa 
- xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.  

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố. 

 - Thời gian thực hiện: Từ năm 2022-2025.  

7. Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương 
trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến năm 

2025  

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành 
phố. 

 - Thời gian thực hiện: Từ năm 2022-2025.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa 

phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Chủ trì tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các bộ, ngành, 

cơ quan Trung ương liên quan để huy động nguồn lực thực hiện Kế hoạch.  

- Hằng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán chi tiết, 
chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách theo phân cấp quản 

lý để thực hiện các nội dung trong Kế hoạch, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Bộ Tài chính tổng hợp, theo dõi.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích do địa 

phương quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công, gửi Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư tổng hợp chung và gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi.  

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện 
Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng đối tượng và hiệu quả.  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình. 
Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  
2. Sở Tài chính: Căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách 

địa phương, vốn hỗ trợ của Trung ương, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và 
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Du lịch và các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí 

kinh phí sự nghiệp thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước và phù 6 hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm theo 

phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.  
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Căn cứ danh mục kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 5 năm và hằng năm của tỉnh, chủ trì, phối hợp với các ngành thẩm định, tham 

mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép các nguồn vốn đầu tư đảm bảo theo quy 
định.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo 
chí của tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch thông tin tuyên truyền về các nội dung 

liên quan trong Kế hoạch.  
5. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tuyên truyền quảng bá, 
giới thiệu những di sản văn hóa có giá trị trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về công tác bảo vệ và phát huy bền 
vững giá trị di sản văn hóa. 

 - Truyền thông, quảng bá những kết quả thực hiện Chương trình theo Kế 
hoạch, nhằm huy động các nguồn lực tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước cho hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của 

tỉnh.  
6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố  

- Căn cứ nội dung trong Kế hoạch, chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết 
và bố trí kinh phí thực hiện các nội dung theo phân cấp phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương.  
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên 

quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh 
đảm bảo hiệu quả.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá 
trị di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định./.  
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;                       
- Thường trực HĐND tỉnh;    (báo cáo) 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- CVP, PVP UBND tỉnh; 
- Các cơ quan, đơn vị (được giao  
nhiệm vụ trong kế hoạch);              (thực hiện)  
- UBND huyện, thành phố; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, THVX (Ntg). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

      Hoàng Việt Phương 
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