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Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các 

dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-SVHTTDL, ngày 21/01/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của 

các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Liên hoan Trình diễn trang phục truyền thống và hát dân ca các 

dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị 

trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay” theo Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 03/7/2019 

của UBND tỉnh Lạng Sơn lồng ghép với việc triển khai Đề án “Bảo tồn, phát 

huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển 

du lịch giai đoạn 2021 - 2030” theo Quyết định số 3404/QĐ-BVHTTDL ngày 

22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 

42/KH – UBND, ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

- Liên hoan là cầu nối gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa 

các huyện, thành phố trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc. 

Đồng thời góp phần tạo lập không gian, môi trường văn hóa để các nghệ nhân, 

chủ thể văn hóa, diễn viên quần chúng thực hành, trình diễn, quảng bá và giới 

thiệu về hình ảnh, đất nước, con người con người Lạng Sơn nói chung; đặc 

trưng, bản sắc nét đẹp các loại hình trang phục truyền thống dân ca dân vũ, dân 

nhạc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tới nhân dân, du khách trong và 

ngoài tỉnh.  

- Nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và đồng bào các dân 

tộc ý thức trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Khơi dậy, 
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tôn vinh, phát triển các trang phục truyền thống, các loại hình dân ca, dân vũ các 

dân tộc; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tăng 

cường tình đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức hưởng 

thụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động trong Liên hoan phải được chuẩn bị chu đáo, nội dung thiết 

thực, phù hợp, hấp dẫn, bám sát các nội dung của Đề án đã được phê duyệt.  

- Các chương trình chuẩn bị chu đáo, có nội dung đặc sắc, hình thức phong 

phú, phù hợp đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân; tăng cường 

các hoạt động giao lưu, đề cao vai trò chủ thể văn hoá, phát huy giá trị văn hoá 

truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại. 

- Công tác tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều 

kiện thực tế của địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, có sức lan tỏa 

trong xã hội. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với 

phương châm thích ứng, an toàn và kiểm soát hiệu quả 

II. QUY MÔ, THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI 

GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Quy mô: Cấp tỉnh 

2. Thành phần, đối tượng tham gia: 11/11 huyện, thành phố trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức 

02 ngày (Ngày 3-4 tháng 11 năm 2022, không kể ngày đi và ngày về) tại 
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh 

Lạng Sơn. 

III. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN 

1. Cơ quan chỉ đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 

2. Cơ quan phối hợp chỉ đạo: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

3. Đơn vị thực hiện:  

- Văn phòng sở, Phòng Quản lý văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm 

Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh và các phòng, đơn vị liên quan thuộc sở. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông/Văn hóa – Thể thao các huyện, thành phố. 

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC  

1. Xây dựng không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm; triển lãm ảnh, 

trang phục thuyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

- Thời gian: Từ 08h00’ ngày 3/11/2022 đến hết ngày 4/11/2022. 
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- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn 

- Nội dung:  

+ Trưng bày, triển lãm ảnh về trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam tại 

Lạng Sơn;  

+ Trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa truyền thống, sản phẩm nghề 

dệt, trang phục gắn với đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số 

Việt Nam tại Lạng Sơn;  

+ Trình diễn thêu, dệt thủ công trang phục truyền thống dân tộc: Tày, 

Nùng, Dao; Giới thiệu các thao tác, nguyên liệu, dụng cụ, quy trình thêu dệt thổ 

cẩm thủ công truyền thống.  

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  

- Đơn vị phối hợp: Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 

tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông/Văn hóa – Thể thao các huyện, thành phố. 

2. Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống và hát dân ca các dân 

tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

2.1. Yêu cầu chung 

Các đơn vị tham gia Liên hoan xây dựng 01 chương trình trình diễn trang 

phục gắn với hát Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. Nội dung chương trình phải được bố cục hài hoà, chặt chẽ giữa nội dung và 

hình thức, có tính nghệ thuật cao; hình thức thể hiện phong phú, đa dạng hấp 

dẫn; có lời dẫn, thuyết minh. Thời lượng chương trình không quá 25 

phút/chương trình. 

Các đoàn tham gia Liên hoan lập danh sách đăng ký, nội dung chương 

trình  gửi về Ban Tổ chức trước ngày 30/9/2022 theo địa chỉ Trung tâm Văn 

hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, số 02 - đường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0205.3789.333; Email: 

nvvanhoa@gmail.com. 

2.2. Yêu cầu cụ thể 

* Về trình diễn trang phục dân tộc 

- Nội dung: Trình diễn nét đẹp trang phục dân tộc tiêu biểu của địa 

phương (trang phục ngày thường, lễ hội, lễ cưới truyền thống….) 

- Hình thức: Mỗi đoàn lựa chọn 02 dân tộc trở lên tham gia trình diễn. 

Phần trình diễn có lời dẫn thuyết minh về từng bộ trang phục. 

- Yêu cầu: Trang phục nguyên gốc. 

* Về thi hát dân ca 

- Nội dung: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, con người Lạng 

Sơn; nêu gương người tốt việc tốt, phản ánh cuộc sống sinh hoạt, lao động sản 

mailto:nvvanhoa@gmail.com


4 

 

xuất; các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương, truyền 

thống lịch sử quê hương .  

- Hình thức, thể loại: Dân ca, dân vũ, dân nhạc (từ 3 đến 4 tiết mục đơn 

ca, song ca, tốp ca (không được hát nhép); khuyên khích có múa phù hoạ). Các 

đoàn tham gia có tiết mục bằng tiếng dân tộc, phải có lời dịch gửi Ban Tổ 

chức.  

- Trang phục biểu diễn: Phù hợp với chủ đề và nội dung của tiết mục biểu 

diễn. 

2.3. Hoạt động cụ thể 

* Ngày 3/11/2022 

- 8h30’ - 17h00’: Các đoàn làm quen sân khấu tại Hội trường tầng III, Trung 

tâm VHNT tỉnh. 

- 14h30’ - 15h30’: Họp các Trưởng đoàn, Ban tổ chức, Ban giám khảo tại 

Phòng họp tầng I, Trung tâm VHNT tỉnh. 

- 19h30’- 22h00’: Khai mạc Hội thi và chương trình dự thi tại Hội trường 

tầng III, Trung tâm VHNT tỉnh. 

+ Thành phần đại biểu mời tham dự: 

Đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh;   

Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh;  

Đại diện lãnh đạo UBND, Phòng VHTT, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông/Văn hóa – Thể thao các huyện, thành phố; 

Các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương; 

Ban tổ chức; Ban giám khảo; đại diện lãnh đạo, các phòng đơn vị trực thuộc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn; 

Các đoàn tham gia Hội thi. 

+ Chương trình khai mạc (30 phút): 

Văn nghệ chào mừng; 

Ổn định tổ chức; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

Phát biểu Khai mạc; 

Giới thiệu thành phần Ban tổ chức, Ban giám khảo; Thể lệ Liên hoan. Tặng 

hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn. 

+ Chương trình dự thi (120 phút): 04 đoàn trình diễn theo thứ tự bốc thăm. 

* Ngày 04/11/2022 

- Từ 08h00 đến 11h 30: Tiếp tục chương trình dự thi tại Hội trường tầng III, 

Trung tâm VHNT tỉnh. Các đoàn trình diễn theo thứ tự bốc thăm (7 đoàn). 

- Từ 14h00 đến 15h30: Ban giám khảo họp tổng kết điểm 
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- Từ 15h00 đến 17h00:  Hợp luyện các tiết mục công diễn 

- Từ 20h00’ – 21h30’: Chương trình bế mạc, trao giải thưởng và công diễn 

+ Địa điểm: Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Lạng Sơn. 

+ Thành phần mời dự (như thành phần khai mạc) 

+ Nội dung Chương trình 

Văn nghệ chào mừng; 

Ổn định tổ chức; 

Báo cáo tổng kết của Ban Tổ chức Liên hoan; 

Công tác khen thưởng, trao giải; 

Biểu diễn các tiết mục đặc sắc được lựa chọn từ Liên hoan. 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Cơ cấu giải thưởng 

Căn cứ thể lệ, kết quả tổng hợp điểm của từng đoàn tính từ cao xuống thấp 

để cơ cấu số lượng và xếp giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích cho các đội và 

một số giải chuyên đề khác. 

2. Kinh phí 

- Ban Tổ chức đảm bảo kinh phí tổ chức Liên hoan theo Kế hoạch của Sở; 

Hỗ trợ mỗi Đoàn tham gia Liên hoan 5.000.000đ/ đoàn. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố đảm bảo kinh phí cho các đoàn 

tham dự Liên hoan theo chế độ tài chính hiện hành. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình  

- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan nghiên cứu xem xét thẩm định, 

hoàn thiện nội dung kế hoạch, quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, 

tổ thư ký, thể lệ, cơ cấu giải thưởng cuộc thi,  dự toán kinh phí, bài phát biểu 

khai mạc, tổng kết bế mạc... và các văn bản liên quan trong khuôn khổ Liên 

hoan trình lãnh đạo sở xem xét ban hành. 

- Tham mưu cho lãnh đạo sở kiểm tra giám sát việc triển khai tổ chức Liên 

hoan đảm bảo nội dung yêu cầu và tiến độ kế hoạch đề ra. 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan lập danh sách khách mời, dự thảo 

giấy mời đại biểu; thực hiện lễ tân, đón tiếp đại biểu dự chương trình khai mạc, 

bế mạc, tổng kết và các công việc liên quan khác. 

2. Văn phòng Sở 

-  Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổng hợp, lập danh sách 

khách mời, phát hành giấy mời đại biểu; thực hiện lễ tân, đón tiếp đại biểu dự 

chương trình khai mạc và các công việc liên quan khác. 
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- Thẩm định, hướng dẫn lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí theo quy 

định. 

- Tham mưu ban hành và công bố các Quyết định khen thưởng và điều 

hành công tác trao giải tại chương trình bế mạc tổng kết.  

3. Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình và các đơn vị 

liên quan xây dựng dự thảo kế hoạch, quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban 

giám khảo,  tổ thư ký, thể lệ, cơ cấu giải thưởng, dự toán kinh phí,  bài phát biểu 

khai mạc, tổng kết bế mạc... và các văn bản liên quan trong khuôn khổ Liên 

hoan; 

- Tổng hợp danh sách, số lượng, thành phần các Đoàn tham gia Liên hoan. 

Hướng dẫn các đoàn tham gia Liên hoan thực hiện theo kế hoạch, thể lệ ...và các 

vấn đề khác. 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng không gian trưng bày, 

giới thiệu sản phẩm; triển lãm ảnh, trang phục thuyền thống tiêu biểu của các dân 

tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Lắp đặt âm thanh, ánh sáng, màn 

hình LED, trang trí khánh tiết địa điểm diễn ra Liên hoan, chương trình khai 

mạc, tổng kết, bế mạc; thiết kế, in giấy khen, thẻ Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, 

Thư ký, tổ phục vụ; in cờ lưu niệm tặng các đội tham gia, hoa đặt bàn, hoa bục 

phát biểu; biển hiệu đặt bàn (Đại biểu, Ban Tổ chức, Giám khảo, Thư ký); cử 

cán bộ bố trí chỗ ngồi cho đại biểu và các đoàn; công tác hậu cần; đón tiếp đại 

biểu và các công việc khác phục vụ Liên hoan. 

- Trang trí tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền bằng xe loa về 

Liên hoan. Bố trí địa điểm thi, họp các Trưởng đoàn, Ban tổ chức, Ban Giám 

khảo; hướng dẫn các đoàn làm quen sân khấu.  

- Xây dựng, đạo diễn, dàn dựng chương trình nghệ thuật chào mừng khai 

mạc/bế mạc, (thời lượng 15 phút/chương trình), cử người dẫn chương trình (02 

người); cử cán bộ lễ tân phục vụ công tác trao giải (02 người) và các nhiệm vụ 

liên quan khác. 

- Tổng hợp hoàn thiện chứng tứ thanh quyết toán theo quy định. 

4. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao/Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông xây dựng nội dung, chương trình Kế hoạch, quyết 

định thành lập đoàn tham dự Liên hoan theo yêu cầu, tiến độ đề ra. 

- Đảm bảo kinh phí cho đoàn tham gia Liên hoan theo Kế hoạch 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao/ Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố 

Nghiên cứu, xem xét, lựa chọn thành lập đoàn tham gia liên hoan, tổ chức 

luyện tập và quan tâm bố trí nguồn lực và các điều kiện để tham gia Liên hoan 

đảm bảo đáp ứng nội dung, yêu cầu  theo kế hoạch, thể lệ của Ban tổ chức ...và 
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các nội dung phát sinh liên quan khác. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan Trình diễn trang phục truyền thống 

và hát dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2022. Đề nghị các đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện đạt kết 

quả. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc trao đổi với Ông Hà Ngọc Minh, 

Giám đốc Trung tâm VHNT tỉnh, ĐT 0913.396.201./. 

 
  Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng VHTT; Trung tâm VHTTTT các huyện, 

thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ(ĐTT). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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