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BÁO CÁO 

Kết quả Tham gia Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số 

Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2022 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về  việc tổ chức Liên hoan trình diễn trang phục các dân 

tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022; Kế hoạch số 

3696/KH-BVHTTDL ngày 27/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc tổ chức Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu 

vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022; Quyết định 2379/QĐ-BVHTTDL ngày 

28/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị gặp mặt 

nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn 

hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc, năm 2022; Thông báo số 4199/TB-

BVHTTDL ngày 26/10/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triệu 

tập các đơn vị, địa phương tham gia Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc 

thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022; Giấy mời số 379/GM-

BVHTTDL ngày 03/11/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị 

gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát 

huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc, năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 4162/KH-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh 

Tham gia Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực 

phía Bắc lần thứ I, năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả 

Tham gia Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực 

phía Bắc lần thứ I, năm 2022 (sau đây gọi tắt là Liên hoan), như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác tham mưu chuẩn bị tham gia Liên hoan 

Thực hiện Kế hoạch số 3696/KH-BVHTTDL ngày 27/9/2022 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan trình diễn trang phục các dân 

tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đã tham mưu, xây dựng dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

tham gia Liên hoan (Kế hoạch số 4162/KH-UBND ngày 07/11/2022 của UBND 

tỉnh Tham gia Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu 

vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022). 
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 

2004/KH-SVHTTDL ngày 11/11/2022 về việc tham gia Liên hoan trình diễn trang 

phục dân tộc thiểu số khu vực miền Bắc lần thứ I, năm 2022; Quyết định số 

285/QĐ-SVHTTDL ngày 11/11/2022 về việc trưng tập và thành lập Đoàn cán bộ, 

nghệ nhân, diễn viên tham gia Liên hoan trình diễn trang phục dân tộc thiểu số khu 

vực miền Bắc lần thứ I, năm 2022 để tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao. 

2. Thành phần, số lượng đại biểu tham gia Liên hoan 

Đoàn cán bộ, nghệ nhân, diễn viên tỉnh Lai Châu tham gia Liên hoan trình 

diễn trang phục dân tộc thiểu số khu vực miền Bắc lần thứ I, năm 2022 gồm 40 

người (Đại diện lãnh đạo, chuyên viên, lái xe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 05 

người. Lãnh đạo, viên chức, lái xe Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh: 15 người; 

Nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc: 20 người). 

3. Lịch trình, nội dung, kết quả tham gia Liên hoan 

3.1. Lịch trình 

- Từ ngày 10 đến ngày 15/11/2022:  Đón tiếp nghệ nhân, diễn viên từ địa 

phương về tỉnh; bố trí địa điểm ăn, nghỉ cho nghệ nhân, diễn viên đảm bảo chu 

đáo. Tổ chức tập luyện tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.  

- Từ ngày 16 đến ngày 17/11/2022: Báo cáo chương trình tại Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật, sau đó xuất phát từ thành phố Lai Châu đi thành phố Hà Nội. 

- Từ ngày 18 đến ngày 20/11: Đoàn tham gia các hoạt động trong khuôn khổ 

Liên hoan.  

- Ngày 21/11: Đoàn đại biểu, nghệ nhân trở về thành phố Lai Châu, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đại biểu, 

nghệ nhân đảm bảo chu đáo. Tiếp tục bố trí phương tiện của đơn vị đưa các đại 

biểu, nghệ nhân trở về địa phương cơ sở an toàn. 

3.2. Nội dung, kết quả tham gia các hoạt động tại Liên hoan 

- Tham gia Liên hoan trình diễn trang phục dân tộc thiểu số khu vực miền 

Bắc lần thứ I, năm 2022, Đoàn nghệ nhân, diễn viên tỉnh Lai Châu có 20 nghệ 

nhân, diễn viên là người dân tộc thiểu số đang sinh sống, làm việc và học tập tại 

các huyện, thành phố và các đơn vị trường học trong tỉnh. 

- Nội dung hoạt động gồm: Tham gia chương trình nghệ thuật khai mạc; 

Trình diễn trang phục 7 dân tộc thiểu số ở tỉnh Lai Châu (Lự, Hà Nhì Hoa, La Hủ, 

Mảng, Thái, Giáy, Lào); Trưng bày triển lãm; Trình diễn nghề thủ công truyền 

thống dân tộc; Giới thiệu văn hóa ẩm thực. Trong đó để lại nhiều ấn tượng nhất 
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cho du khách và Ban Giám khảo tại Liên hoan là không gian triển lãm, giới thiệu 

về thiên nhiên, văn hoá, con người Lai Châu và phần trình diễn, trải nghiệm nghề 

dệt truyền thống dân tộc Lự.  

- Kết quả: Chương trình tham gia đạt: 

+ 04 giải A ở các nội dung: Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn 

hoá đặc trưng; Trình diễn nghề thủ công truyền thống; Tiết mục trình diễn trang 

phục dân tộc Hà Nhì; Tiết mục trình diễn trang phục dân tộc Lự. 

+ 04 Giải B ở các nội dung: Trình diễn trang phục cô dâu, chú rể dân tộc 

Giáy; Trình diễn trang phục dân tộc Mảng; Trình diễn trang phục dân tộc La Hủ. 

+ 02 giải C ở các nội dung: Trình diễn trang phục Then dân tộc Thái; Trình 

diễn trang phục nữ dân tộc Lào. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía 

Bắc lần thứ I, năm 2022 là sự kiện nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa 

truyền thống các dân tộc thiểu số; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của các dân tộc khu vực phía Bắc trong nền văn hóa đa dạng mà thống nhất 

của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.  

- Khơi dậy khát vọng, niềm tự hào dân tộc, phát huy tính tích cực, ý thức tự 

lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho các nghệ nhân, 

nghệ sĩ, diễn viên quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giao lưu văn 

hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền 

thống các dân tộc nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, xây dựng 

và phát triển đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ. 

- Việc tham gia Liên hoan đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của 

lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu; sự quan 

tâm đón tiếp của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; sự phối hợp chặt 

chẽ, thống nhất của các cơ quan, đơn vị và chính quyền các địa phương cùng với 

sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các nghệ nhân, diễn viên là đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

- Trong quá trình tham gia Liên hoan, Đoàn cán bộ, nghệ nhân, diễn viên, 

huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh Lai Châu đã tuân thủ nghiêm túc các quy 

định của Ban Tổ chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các nội 

dung hoạt động theo kế hoạch và yêu cầu của Ban Tổ chức, đảm bảo an toàn, tiết 

kiệm, thiết thực, hiệu quả. 
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- Các nghệ nhân, diễn viên các dân tộc đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của 

mình trong việc giới thiệu hình ảnh con người, tôn vinh những giá trị văn hoá 

truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong nền văn 

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

- Tham gia Liên hoan là dịp để các cán bộ, diễn viên, nghệ nhân quần chúng 

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 truyền thống của các dân tộc 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; 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. 

- Các nội dung đoàn Lai Châu tham gia tại Liên hoan đã đáp ứng được đúng 

theo yêu cầu của Ban tổ chức đề ra; phù hợp với quy chế, góp phần truyền tải 

thông điệp sát với thực tế, chân thực và hấp dẫn về thông tin lịch sử, địa lý, môi 

trường văn hóa nơi 20 dân tộc thiểu số sinh sống, tạo sự gần gũi, lôi cuốn đông đảo 

khán giả đón xem. Qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và 

quốc tế giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào các dân tộc ở tỉnh Lai Châu. Chương 

trình tham gia được Ban Giám khảo nhận xét các nội dung tham gia của đoàn giàu 

bản sắc và vẫn giữ được giá trị văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập như hiện nay. 

Trên đây là Báo cáo kết quả tham gia Liên hoan trình diễn trang phục các 

dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu./. 

 

Nơi nhận:        
- Bộ VHTTDL (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Vụ Văn hóa dân tộc - BVHTTDL; 
- Ban quản lý Làng VH-DL các dân tộc Việt Nam; 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VH,TT&TT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 
Trần Mạnh Hùng 
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