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KẾ HOẠCH
Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của

người Tày, Nùng, Thái” ở Tuyên Quang

Căn cứ Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân

dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo
vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người

Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”, giai đoạn 2022-2027;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch kiểm kê di sản văn

hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” ở Tuyên Quang,
như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể “Thực
hành Then của người Tày, Nùng, Thái” ở Tuyên Quang để đánh giá cụ thể hiện

trạng bảo tồn, lưu giữ và việc thực hành di sản văn hóa phi vật thể từ khi lập hồ
sơ và được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện

của nhân loại; đề xuất các giải pháp bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị di sản,
nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di
sản văn hóa nói chung, Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái nói riêng.

2. Yêu cầu

Công tác kiểm kê phải xác định đúng địa bàn, đối tượng, thực hiện đồng

bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị, Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

II. ĐỊA ĐIỂM: 81 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

1. Huyện Chiêm Hóa: 24 xã, thị trấn (Yên Nguyên, Hòa Phú, Tân Thịnh,

Phúc Thịnh, Tân An, Trung Hà, Hà Lang, Hòa An, Trung Hòa, Nhân Lý, Bình
Nhân, Kim Bình, Tri Phú, Linh Phú, Ngọc Hội, Bình Phú, Phú Bình, Kiên Đài,

Xuân Quang, Tân Mỹ, Hùng Mỹ, Yên Lập, Vinh Quang, thị trấn Vĩnh Lộc).
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 2. Huyện Na Hang: 10 xã, thị trấn (Khau Tinh, Thượng Giáp, Thượng 

Nông, Côn Lôn, Yên Hoa, Đà Vị, Sơn Phú, Thanh Tương, Năng Khả, thị trấn 
Na Hang).  

 3. Huyện Lâm Bình: 08 xã, thị trấn (Thượng Lâm, Phúc Yên, Khuôn Hà, 
Thổ Bình, Bình An, Minh Quang, Phúc Sơn, thị trấn Lăng Can). 

 4. Huyện Yên Sơn: 13 xã (Công Đa, Kim Quan, Hùng Lợi, Tân Tiến, 

Xuân Vân, Kiến Thiết, Trung Trực, Tân Long, Trung Sơn, Lực Hành, Chiêu 
Yên, Quý Quân, Lang Quán).  

 5. Huyện Sơn Dương: 10 xã, thị trấn (Minh Thanh, Tú Thịnh, Hợp 
Thành, Tân Trào, Hợp Hoà, Trung Yên, Phúc Ứng, Thượng Ấm, Tân Thanh, thị 

trấn Sơn Dương).  

 6. Huyện Hàm Yên: 11 xã, thị trấn (Minh Hương, Bình Xa, Thái Sơn, 

Nhân Mục, Bằng Cốc, Tân Thành, Phù Lưu, Minh Dân, Yên Thuận, Bạch Xa, 
thị trấn Tân Yên). 

 7. Thành phố Tuyên Quang: 05 xã, phường (Minh Xuân, Tân Hà, Mỹ 
Lâm, Kim Phú, An Khang).  

 III. NỘI DUNG 

 1. Kiểm kê, đánh giá hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then từ 
khi lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật 

thể đại diện của nhân loại (2016), cụ thể: 

 - Các tổ chức sinh hoạt hát Then - đàn Tính cho cộng đồng (câu lạc bộ). 

 - Số lượng thầy Then, thầy Tào, thầy Pụt và thầy Phù thủy. 

 - Các hoạt động làm Then của các thầy Then. 

 - Số lượng người biết hát Then - đàn Tính. 

 - Các hoạt động liên quan tới hát Then - đàn Tính. 

 - Hiện trạng hoạt động của các tổ chức sinh hoạt hát Then - đàn Tính. 

 2. Nghiên cứu sưu tầm, kiểm kê các tư liệu, hiện vật và văn bản liên quan 

đến di sản Then trên địa bàn toàn tỉnh.  

 IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Quý I: Xây dựng Kế hoạch và thực hiện kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di 
sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” tại thành 

phố Tuyên Quang. 

- Quý II: Tiến hành kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật 
thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” tại các huyện: Yên Sơn, Sơn 

Dương và Hàm Yên. 

- Quý III: Tiến hành kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật 

thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” tại các huyện: Chiêm Hóa, Na 
Hang và Lâm Bình.  
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- Quý IV: Tổng hợp các tài liệu điền dã, viết báo cáo tổng hợp, hoàn thiện 

hồ sơ kiểm kê và thực hiện thanh quyết toán. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở  

1.1. Phòng Quản lý Di sản văn hóa  

- Chủ trì phối hợp với  Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

xây dựng Kế hoạch và thực hiện kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi 
vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” trên địa bàn toàn tỉnh. 

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở xây dựng dự toán kinh phí để triển 
khai thực hiện và thanh quyết toán theo quy định. 

 1.2. Văn phòng Sở 

Đảm bảo kinh phí tổ chức kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi 

vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” trên địa bàn toàn tỉnh kịp 
thời, đầy đủ theo kế hoạch và dự toán được duyệt; hướng dẫn thanh, quyết toán 

kinh phí đúng quy định. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố 

Phối hợp với Phòng Quản lý Di sản văn hóa rà soát nội dung, đối tượng 
kiểm kê và thực hiện kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể 
“Thực hành Then trên địa bàn. 

 Trên đây là Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then 
của người Tày, Nùng, Thái” ở Tuyên Quang. Các phòng, đơn vị được giao 

nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:       
- UBND các huyện, thành phố (p/h); 
- Lãnh đạo Sở;      
- Phòng VHTT các huyện, TP;   (t/h)                              
- Văn phòng Sở;        
- Lưu: VT, QLDSVH (Hoa). 

 

GIÁM ĐỐC 

  
 

 

 
Âu Thị Mai 
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