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KẾ HOẠCH 

Tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II 

tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022 
 

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-BVHTTDL ngày 25/4/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao 

toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022; Kế hoạch số 2350/KH-

BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Ngày 

hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 3538/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh 

Thái Nguyên, năm 2022; Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của 

UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động 

viên tham gia các môn thi thể thao trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc 

lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch tham gia 

Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, năm 

2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc Dao trong nền văn hoá thống nhất, đa dạng của cộng đồng 

54 dân tộc Việt Nam. 

- Tham gia Ngày hội là dịp để các cán bộ, diễn viên, nghệ nhân, vận động 

viên quần chúng dân tộc Dao trên địa bàn tỉnh Lai Châu được giao lưu, học hỏi, 

trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn; nhằm giới thiệu, quảng bá tới bạn bè 

trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du 

lịch và văn hóa truyền thống của dân tộc Dao trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong 

công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển; góp phần giữ gìn, phát huy và tôn 

vinh bản sắc văn hóa dân tộc Dao; nâng cao nhận thức, thức trách nhiệm trong 

việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đã đề ra. 
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2. Yêu cầu 

Nội dung tham gia Ngày hội phải bám sát yêu cầu, quy chế, điều lệ của Ban 

Tổ chức. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tham gia Ngày hội phải thể hiện 

được những nét văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của đồng bào dân tộc Dao trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. Công tác chuẩn bị, luyện tập và tham gia Ngày hội phải đảm bảo 

chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 với phương châm thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Phần lễ 

1.1. Lễ Khai mạc Ngày hội 

- Thời gian: 20h00’, ngày 06/10/2022. 

- Địa điểm: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

- Nội dung tham gia: Xây dựng 01 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thời lượng 05 

phút (gồm cả hình ảnh minh họa trên màn hình Led) tham gia biểu diễn trong 

chương trình khai mạc Ngày hội. Tham gia các nội dung khác theo kịch bản của 

Ban Tổ chức. 

1.2. Lễ Bế mạc Tổng kết Ngày hội 

- Thời gian: 20h00’ ngày 08/10/2022. 

- Địa điểm: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

- Nội dung tham gia: Tham dự lễ tổng kết theo Kịch bản của Ban Tổ chức. 

2. Phần hội và các hoạt động 

2.1. Hoạt động văn hóa 

a) Trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống của tỉnh 

Lai Châu (Diện tích không gian trưng bày: 27 m2 ) 

- Thời gian: Từ 09h00’, ngày 06/10/2022. 

- Địa điểm: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

- Nội dung: Trưng bày các bảng trích biểu đồ, mô hình hiện vật, hình ảnh, 

nhạc cụ, trang phục, tranh, ảnh, sách, đồ thủ công mỹ nghệ của dân tộc Dao ở tỉnh 

Lai Châu nhằm phản ánh: Văn hóa của dân tộc Dao trong sự thống nhất của nền 

văn hóa Việt Nam; 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 tỉnh Lai Châu; trưng bày 

giới thiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh Lai Châu; trình diễn chế tác đồ thủ công, mỹ 

nghệ, may, thêu trang phục truyền thống của người Dao ở Lai Châu. 
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b) Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc 

- Thời gian: Từ 09h00’, ngày 06/10/2022. 

- Địa điểm: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

- Nội  dung:  

+ Tham gia 04 tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc... mang đậm bản sắc văn 

hóa truyền thống dân tộc Dao ở tỉnh Lai Châu. Thời lượng: không quá 30 phút 

(bao gồm cả phần giới thiệu).  

+ Xây dựng 01 tiết mục trình diễn giới thiệu trang phục dân tộc Dao đặc 

trưng ở tỉnh Lai Châu gồm 03 nội dung: ngày thường, lễ hội và lễ cưới. Lồng ghép 

vào nội dung Liên hoan văn nghệ quần chúng. Thời lượng: 05 phút. 

c) Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực 

- Thời gian: Từ 08h00’, ngày 07/10/2022. 

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

truyền thống của tỉnh Lai Châu. 

- Nội dung: Trưng bày, trình diễn, chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực 

truyền thống dân tộc Dao ở tỉnh Lai Châu. Hình thức giới thiệu 01 mâm cơm bao 

gồm các món ăn truyền thống. Cách thức thể hiện phải đảm bảo tính đặc trưng, 

thẩm mỹ và an toàn vệ sinh thực phẩm. Khuyến khích giới thiệu các thao tác, 

nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản, thưởng thức văn hóa ẩm thực mang đậm 

bản sắc văn hóa dân tộc Dao ở Lai Châu. 

d) Trình diễn, giới  thiệu trích đoạn lễ hội, nghi  thức  sinh  hoạt văn hoá 

truyền thống  

- Thời gian: Từ 14h00’, ngày 07/10/2022. 

- Địa điểm: Trước khu vực không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá văn 

hóa truyền thống của tỉnh Lai Châu. 

- Nội dung: Lựa chọn và dàn dựng trích đoạn giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh 

hoạt văn hóa của dân tộc Dao có giá trị đặc sắc tại tỉnh Lai Châu. Thời lượng: 

không quá 20 phút. 

2.2. Hoạt động thể thao 

a) Thời gian: 

- Thời gian tập luyện tại tỉnh: Từ ngày 26/9/2022 đến hết ngày 02/10/2022. 

- Ngày 03/10/2022: Đoàn từ tỉnh Lai Châu đi tỉnh Thái Nguyên. 
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- Ngày 04/10/2022: Làm thủ tục kiểm tra hồ sơ, làm thẻ cho huấn luyện viên, 

cán bộ, vận động viên, trọng tài tham dự thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên. 

- Ngày 05/10/2022: Tham gia họp các trưởng đoàn, huấn luyện viên; tập 

huấn trọng tài các môn; họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu các môn tại Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên. 

- Thi đấu các môn: Từ ngày 06 - 08/10/2022. 

- Ngày 09/10/2022: Đoàn từ tỉnh Thái Nguyên về tỉnh Lai Châu. 

b) Địa điểm thi đấu: 

- Tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên; Sân vận động tỉnh Thái Nguyên; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục thể thao tỉnh Thái Nguyên. 

- Nội dung tham gia thi đấu: Gồm 04 môn thể thao dân tộc và trò chơi vận 

động dân gian: Bắn nỏ, Đẩy gậy, Kéo co và Chạy cà kheo (Theo Điều lệ và Lịch 

thi đấu riêng từng môn). 

2.3. Hoạt động du lịch 

- Thời gian: Từ ngày 06 - 08/10/2022. 

- Địa điểm: Tại không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền 

thống của tỉnh Lai Châu. 

- Nội dung: Trưng bày giới thiệu các ấn phẩm du lịch, các chương trình tour 

tham quan giới thiệu điểm đến của tỉnh Lai Châu. 

 III. THÀNH PHẦN THAM GIA ( Tổng số: Dự kiến 80 người). 

1. Đại diện lãnh đạo, chuyên viên, lái xe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

06 người. 

2. Lãnh đạo, viên chức, lái xe Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh:10 người. 

3. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT: 34 người (trong đó: lãnh đạo, 

trưởng đoàn 01 người, huấn luyện viên 04 người, vận động viên 29 người). 

4. Nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Dao: Dự kiến 30 người. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tham gia các hoạt động của Ngày hội đã cấp cho Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình  
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- Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập Đoàn cán bộ, 

nghệ nhân, diễn viên tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II 

tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022 theo Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và UBND tỉnh Lai Châu. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tham gia Ngày hội. 

2. Phòng Quản lý Thể dục thể thao 

- Phối hợp với phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình xây dựng Kế hoạch, báo 

cáo kết quả tham gia các hoạt động thể dục thể thao tại Ngày hội. 

- Phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh chuẩn 

bị các thủ tục cần thiết cho đoàn vận động viên của tỉnh tham dự Ngày hội. 

3. Văn phòng Sở  

Hướng dẫn các đơn vị có liên quan trong việc thanh quyết toán kinh phí 

tham gia Ngày hội đảm bảo đúng quy định. 

4. Phòng Quản lý du lịch 

Chủ trì tham mưu, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan thực hiện 

trưng bày giới thiệu các ấn phẩm du lịch, các chương trình tour tham quan giới 

thiệu điểm đến của tỉnh Lai Châu tại không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá văn 

hóa truyền thống của tỉnh Lai Châu. 

5. Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình xây dựng Kế hoạch, tham 

mưu danh sách đoàn cán bộ, viên chức, nghệ nhân, diễn viên tham gia các hoạt động 

tại Ngày hội. Thanh quyết toán kinh phí tham gia Ngày hội theo quy định. 

- Lựa chọn, cử  20-30 nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Dao tham gia 

chương trình khai mạc Ngày hội; Xây dựng nội dung Video, Clip (thời lượng 

khoảng 15-20 phút; cam kết bản quyền hình ảnh) nhằm giới thiệu, quảng bá về bản 

sắc văn hóa dân tộc Dao, đất và người Lai Châu để trình chiếu trong chương trình 

khai mạc Ngày hội; Lựa chọn và gửi 05 file ảnh đặc trưng văn hóa truyền thống 

dân tộc Dao của tỉnh Lai Châu để Ban tổ chức lựa chọn sử dụng phục vụ tuyên 

truyền trực quan và trang trí khánh tiết tại Ngày hội (File ảnh dưới dạng kỹ thuật 

số và được lưu với định dạng JPG, dung lượng mỗi file tối thiểu 5 MB) theo yêu 

cầu tại Công văn số 2647/SVHTTDL-QLVH ngày 12/8/2022 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. 

- Chủ trì tham mưu, lựa chọn nghệ nhân, diễn viên quần chúng, xây dựng 

kịch bản, nội dung, tổ chức luyện tập, tham gia các hoạt động trong khuôn khổ 

Ngày hội đảm bảo hiệu quả, chất lượng (Xây dựng 01 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, 

thời lượng 05 phút, gồm cả hình ảnh minh họa trên màn hình Led tham gia biểu 
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diễn trong chương trình khai mạc Ngày hội; Trưng bày giới thiệu, quảng bá sản 

phẩm văn hóa truyền thống của tỉnh Lai Châu; Liên hoan văn nghệ quần chúng và 

trình diễn trang phục dân tộc; Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; Trình 

diễn, giới  thiệu trích đoạn lễ hội, nghi  thức  sinh  hoạt văn hoá truyền thống và 

các hoạt động bế mạc, tổng kết Ngày hội theo yêu cầu của Ban Tổ chức). 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại 

Ngày hội gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý Văn hóa và 

Gia đình) sau khi kết thúc thời gian tham gia Ngày hội.  

- Thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức. 

6. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh 

- Phối hợp với Phòng Quản lý thể dục thể thao xây dựng Kế hoạch tham gia 

các hoạt động tại Ngày hội. Bố trí kinh phí, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất 

phục vụ cho công tác tập luyện và thi đấu của Đoàn; Thanh quyết toán kinh phí 

tham gia Ngày hội theo quy định. 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung, tổ chức luyện tập, tham gia các hoạt 

động trong khuôn khổ Ngày hội đảm bảo hiệu quả, chất lượng (Gồm 04 môn thể 

thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian: Bắn nỏ, Đẩy gậy, Kéo co, Chạy cà 

kheo và các hoạt động bế mạc, tổng kết Ngày hội theo yêu cầu của Ban Tổ chức). 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tham gia các hoạt động thể dục, thể thao tại 

Ngày hội gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý Văn hóa và 

Gia đình) sau khi kết thúc thời gian tham gia Ngày hội.  

- Thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức. 

7. Ðề nghị UBND các huyện, thành phố 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc lựa chọn nghệ 

nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng tại địa phương tham gia các hoạt động 

tại Ngày hội. Chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của địa phương về Ngày hội. 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Truyền thông các huyện, thành phố 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và 

thi đấu thể dục thể thao tỉnh trong việc đề xuất nghệ nhân, lựa chọn diễn viên, vận 

động viên quần chúng tại địa phương tham gia các hoạt động tại Ngày hội. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc 

lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Lai Châu. Trong quá trình triển khai, phối hợp thực hiện nếu có vấn đề cần 

trao đổi đề nghị liên hệ với các đơn vị đầu mối của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
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lịch (Các hoạt động văn hóa, văn nghệ liên hệ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

tỉnh, Đ/c Vũ Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm, Điện thoại: 

0917.888.234; Các hoạt động thể dục, thể thao liên hệ Trung tâm Huấn luyện 

và thi đấu thể dục thể thao, Đ/c Nguyễn Bá Thái - Phó Giám đốc Trung tâm, 

Điện thoại: 0945.932.366; Các hoạt động du lịch liên hệ Phòng Quản lý Du 

lịch, Đ/c Đặng Thị Loan - Phó Trưởng phòng, Điện thoại 0912.542.333)./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Lai Châu (B/c); 

- UBND tỉnh Thái Nguyên (B/c); 

- Sở VHTT&DL tỉnh Thái Nguyên; 

- Sở Tài chính tỉnh Lai Châu; 

- Đ/c: Giám đốc Sở (B/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VP Sở; các phòng: QLVHGĐ, QLTDTT, QLDL (T/h); 

- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (T/h); 

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (T/h); 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VH,TT và TT các huyện, thành phố; 
- Lưu:  VT, QLVH&GÐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
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