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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY
   #SoKyHieuVanBan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về Tờ trình và Đề án Bảo tồn, 
                phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Nam Trà My 
                     giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

Sau khi xem xét Tờ trình, Đề án của UBND huyện về Bảo tồn, phát huy bản 
sắc văn hóa các dân tộc huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 
năm 2030 trình tại Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 
2021 - 2026, Ban Dân tộc HĐND nhận thấy: Trong những năm qua, việc bảo tồn, 
phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa 
bàn huyện được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm. UBND huyện đã ban 
hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền giáo dục ý thức tự giác của người dân trong việc bảo tồn, 
phát huy di sản văn hóa cộng đồng, bằng nhiều hình thức như: thông qua các buổi 
tuyên truyền, ngày Hội đại đoàn kết ở khu dân cư, các hoạt động văn hóa thể thao 
trong các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm trong năm... Đặc biệt, từ năm 2017 đến 
nay, với việc tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc linh hằng năm, các Phiên chợ Sâm Ngọc 
Linh và hàng nông sản hằng tháng, đã tạo điều kiện để nhân dân tổ chức các hoạt 
động văn hóa truyền thống, tạo động lực cho việc sưu tầm, bảo tồn, phát huy các 
giá trị văn hóa của các DTTS trên địa bàn huyện. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào đối 
với các giá trị văn hóa của mình; nâng cao ý thức tự giác của người dân, hướng 
người dân chủ động tìm tòi, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của các 
loại hình văn hóa, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa phù hợp với cuộc sống 
mới, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong nhân dân, thúc đẩy phát triển du 
lịch, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, công tác bảo tồn, phát huy giá 
trị bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện vẫn còn gặp những 
hạn chế, khó khăn đó là:

- Một số loại hình văn hóa truyền thống ngày càng có xu hướng mai một và 
có sự pha tạp với văn hóa của các dân tộc khác. Trang phục truyền thống thường 
chỉ được sử dụng trong các ngày lễ, hội. Ở nhiều địa phương, mặc dù nhân dân vẫn 
còn ý thức lưu giữ hiện vật của gia đình, dòng họ, nhưng do chưa nhận thức rõ tầm 
quan trọng, ý nghĩa giá trị về bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc nên nhiều 
hiện vật bị hư hỏng hoặc mất mát. 

- Các bộ cồng chiêng của nhân dân đang bị mất dần; các điệu múa cồng 
chiêng không được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng dân cư mà chủ yếu tập trung 
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vào những người lớn tuổi; các lễ hội truyền thống không được tổ chức thường 
xuyên từ huyện đến xã, thôn; các loại hình dân ca, dân vũ chưa được phát huy sử 
dụng, phổ biến, truyền dạy cho thế hệ trẻ.

- Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng thôn sử dụng kém hiệu quả, chưa khai 
thác hết khả năng; chất lượng công trình xuống cấp và các văn hóa vật thể, phi vật 
thể để bảo tồn, trưng bày bên trong hầu như các địa phương chưa được quan tâm; 
một số nghệ nhân am hiểu về văn hóa truyền thống dân tộc tuổi đã cao, sức yếu 
hoặc đã qua đời nên công tác truyền dạy kinh nghiệm, kỹ năng cho thế hệ con cháu 
gặp nhiều khó khăn.

- Việc xây dựng 03 làng văn hóa truyền thống của ba dân tộc Ca Dong, Xơ 
đăng và B’hnoong vẫn còn những hạn chế nhất định như: Phạm vi mở rộng, tên 
gọi chưa được thống nhất; kinh phí đầu tư cho lĩnh vực văn hóa còn hạn chế. 
Chính vì thế, việc xây dựng Đề án về Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân 
tộc huyện Nam Trà My, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 là rất 
cần thiết. Đề án đã đánh giá tổng quát kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của 
việc Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Nam Trà My, giai đoạn 
2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Đồng thời, Đề án nêu 
lên mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần thiết để triển khai đề án có hiệu quả; Ban 
Dân tộc cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình, Đề án của Ủy ban nhân dân 
huyện trình tại kỳ họp. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện tốt đề án và Nghị quyết 
của HĐND huyện đi vào cuộc sống, Ban kính đề nghị HĐND&UBND huyện quan 
tâm một số vấn đề sau:

1. UBND huyện sớm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị 
quyết số 88/2019/NQ-QH14, ngày 18/11/2019 về Đề án Tổng thể phát triển kinh tế 
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị 
quyết số 12-NQ/CP, ngày 15/2/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 
88/2019/NQ-QH14, trong đó có nội dung đầu tư về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn 
hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”. Đồng 
thời, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh, sở, ban ngành liên quan sớm triển khai 
Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển 
du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 đối với đầu tư khu du lịch mô 
Chai (cũ) và thống nhất đặt tên gọi mới Mô Rối - Luông Rai thôn 1, Trà Linh. 
Trong đó, bổ sung làng văn hóa truyền thống Bằng La - Tak Pát, thôn 2 Trà Leng, 
làng văn hóa Tak Lang - Tu Tót, thôn 1, Trà Don được áp dụng theo Nghị quyết 
47/2018/NQ-HĐND tỉnh. Ngoài ra, phân bổ kinh phí phục dựng, lưu giữ và phát 
huy các giá trị văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể cùng với đời sống, sinh hoạt sản 
xuất của người dân tại 03 làng văn hóa để trở thành điểm đến du lịch cộng đồng 
của khách tham quan. 

2. Xây dựng Đề án 03 làng văn hóa truyền thống của 3 dân tộc: Ca dong, Xơ 
đăng, B’hnoong (m’nông) giai 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Qua khảo 
sát thực tế và tiếp thu ý kiến của nhân dân, Ban đề nghị HĐND huyện cho phép 
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mở rộng phạm vi làng Tu Tót, Măng Ây, Tak Lang Thôn 1 xã Trà Don của Dân 
tộc Ca Dong và thống nhất lấy tên gọi, làng văn hóa truyền thống Tak Lang – Tu 
Tót; mở rộng phạm vi làng Luông Rai, Mô Rối, Mô Tiêu, Rang Ruông, Pong 
Kích, Xa Ling và thống nhất lấy tên gọi Làng văn hóa truyền thống Luông Rai – 
Mô Rối, thôn 1 xã Trà Linh; mở rộng phạm vi làng Tak Pát ông Méo, Tak Đoan 
ông Tăng, Tak Nô ông Hiền, Tak Nam ông Tiêu, Bằng La mới, thôn 2 Trà Leng và 
Thống nhất tên gọi làng văn hóa truyền thống Bằng La - Tak Pát, thôn 2 xã Trà 
Leng. 

3. Hỗ trợ tầu tư cơ sở hạ tầng tại 3 làng văn hóa truyền thống của 3 dân tộc 
(Ca dong, Xê đăng, B’hnoong) đảm bảo đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, gắn với 
làng văn hóa truyền thống. Hỗ trợ kinh phí mua sắm văn hóa vật thể, phi vật thể để 
trưng bày trong nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn; phát triển và hỗ trợ để 
phát huy đội văn nghệ của câu lạc bộ cồng chiêng và hát dân ca ở các xã, điểm dân 
cư và trường học nhằm phục vụ văn hóa tinh thần tại chỗ.

Ngoài ra, khôi phục lại làng dệt dồ của bà con Trà Nam, Trà Linh, Trà Cang, 
đồng thời hướng cho bà con trồng bông dệt vải, trồng dâu nuôi tằm để dệt dồ tại 
chỗ; hỗ trợ kinh phí cho nghệ nhân hướng dẫn dệt dồ, đan lát của 3 dân tộc. Bên 
cạnh đó sưu tầm trang phục mang bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc mình.

Cân đối ngân sách bố trí nguồn cho hoạt động văn hóa trong đó chú trọng 
công tác bảo tồn văn hóa vật thể, phi vật thể; tranh thủ nguồn lực xã hội hóa một số 
hạng mục. Đồng thời, giao chỉ tiêu cụ thể cho UBND xã, thôn, hộ gia đình, cá 
nhân triển khai thực hiện về công tác sưu tầm, kiểm kê và sớm bố trí phòng trưng 
bày văn hóa vật thể, phi vật thể tại nhà văn hóa thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng ở 
xã…Tổ chức tổng kiểm kê các sinh hoạt văn hóa, lễ hội trên địa bàn để có kế 
hoạch bảo tồn, phục dựng, phục vụ sinh hoạt và hướng đến phát triển du lịch.

Tập trung hoàn thành công tác sưu tầm in sách Văn hóa 3 dân tộc trong dịp 
kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Nam Trà My.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về Đề án Bảo 
tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Nam 
Trà My giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, kính trình Kỳ họp thứ 5 
Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND huyện;
- TT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu khách mời;
- Lưu: VT, HĐND.

         TM. BAN DÂN TỘC
         TRƯỞNG BAN

        #ChuKyLanhDao
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