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Trong thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống đặc sắc của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, chất lượng 

hoạt động của Đội văn nghệ quần chúng phù hợp với yêu cầu phát triển của hoạt 

động văn hóa, văn nghệ trong tình hình mới; các loại hình dân ca, dân vũ, dân 

nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc 

đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho 

nhân dân. 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, hiện nay trên địa bàn huyện có 22 đội, Câu lạc bộ văn nghệ quần 

chúng. Hoạt động của các Đội văn nghệ, Câu lạc bộ quần chúng trong những 

năm qua đã đạt được những kết quả nhất định, nhờ vậy đời sống vật chất và tinh 

thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn từng bước được cải thiện; huyện đã 

tổ chức thành công các ngày hội lớn như: Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân 

tộc lần thứ 2 và Chợ tình Phong lưu huyện Bảo Lạc năm 2018; Ngày hội Văn 

hóa dân tộc Mông huyện Bảo Lạc lần thứ nhất năm 2019 (tổ chức tại xã Sơn 

Lập); Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và lễ mừng cơm mới huyện Bảo Lạc năm 

2019; Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lạc năm 2020… Ngày hội 

được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào 

dân tộc Mông với những chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc dân 

tộc do các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng là đồng bào dân tộc 

Mông tham gia trình diễn. Qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo tồn 

và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã 

hội, góp phần cải thiện và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào các 

dân tộc trong huyện. Năm 2020 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh 

Covid-19 nên một số hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện phải tạm 

dừng. Trong năm 2021, huyện đã thành lập 01 câu lạc bộ hát then – đàn tính tổ 

dân phố 6, thị trấn Bảo Lạc; Năm 2022, thành lập 01 câu lạc bộ văn nghệ hát 

then – đàn tính tại xóm Bản Chuồng, xã Xuân Trường, 01 câu lạc bộ văn nghệ 
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hát dân ca xóm Khau Ho, xã Sơn Lập (xóm có 100% là đồng bào dân tộc 

Mông). 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 

động của Đội văn nghệ quần chúng cơ sở trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ 

biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn 

nghệ trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những 

nội dung trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc; đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, 

Chỉ thị, Kết luận và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác 

văn hóa, văn nghệ. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Thông tư, Kế 

hoạch của Trung ương, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của tỉnh Cao Bằng 

về công tác quản lý và tổ chức các lễ hội, hướng dẫn về các hoạt động văn nghệ 

quần chúng như Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; 

Thông tư 09/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng; Chỉ thị số 36- 

CT/TU ngày 01/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về bảo tồn và 

phát huy dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 1216/KH-UBND ngày 

19/5/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, 

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

du lịch giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn nghệ quần 

chúng; đặc biệt là duy trì tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao dân tộc Mông cũng 

như bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số; tiếp tục triển khai 

thực hiện các văn bản pháp luật quy định về quản lý và tổ chức Ngày hội. 

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và nghiên cứu cơ chế khuyến khích 

cho các Đội văn nghệ quần chúng cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả. Có cơ 

chế khuyến khích các nghệ nhân dân gian để họ tham gia truyền dạy và gìn giữ 

các giá trị văn hóa truyền thống. Ngoài ra, để duy trì, phát triển các Đội văn 

nghệ quần chúng cơ sở cần có định hướng cụ thể, xây dựng được chương trình 

hoạt động phù hợp với nhu cầu hội viên và đặc thù địa phương; chú trọng việc 

tuyên truyền, vận động nghệ nhân, diễn viên quần chúng và vận động viên là 

người dân tộc Mông tham gia Đội văn nghệ, Câu lạc bộ văn nghệ quần chúng. 

5. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, thống kê, rà soát số lượng, 

hiệu quả hoạt động của Đội văn nghệ quần chúng cơ sở tại địa phương trong đó 

có sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông. Báo cáo công tác quản lý nhà nước 

về hoạt động của Đội văn nghệ quần chúng cơ sở về UBND huyện (qua phòng 
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Văn hóa và Thông tin) trước ngày 15/11/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng theo quy định. 

Căn cứ nội dung nêu trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện;  

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Đà 

 


		2022-08-08T11:37:06+0700


		2022-08-08T15:20:00+0700




