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Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG, SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Thực trạng và sự cần thiết xây dựng Đề án
1.1. Thực trạng văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Nam Trà 

My.
Theo thống kê hiện nay trên địa bàn huyện Nam Trà My có tổng dân số

31.000 người trong đó: dân tộc Cadong chiếm 55,49% sinh sống tại các xã Trà
Mai, Trà Vân, Trà Vinh, Trà Tập, Trà Don, Trà Dơn, dân tộc Xêđăng chiếm
36,20% sinh sống tại các xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang; dân tộc B’hnoong
chiếm 7,11% sinh sống tại xã Trà Dơn, Trà Leng; dân tộc Cor chiếm 0,09% và
các dân tộc khác chiếm 0,07% sinh sống rải rác tại các xã trên địa bàn huyện

Trong quá trình hình thành và phát triển, các dân tộc Xêđăng, Cadong, 
B’hnoong trên địa bàn huyện đã tạo dựng những giá trị văn hóa vừa phong phú, 
đa dạng vừa đặc sắc, độc đáo, mang đậm dấu ấn vùng đất, con người nơi đây. 
Tính đa dạng và độc đáo thể hiện ở những ngôi nhà làng truyền thống; những bộ 
váy áo thổ cẩm - trang sức; những kho tàng văn học dân gian, những làn điệu 
dân ca; các lễ hội truyền thống... Gắn với lễ hội là giá trị ẩm thực truyền thống 
của đồng bào, như: xôi, cơm lam, thịt nướng, rượu cần....; nghệ thuật kiến trúc, 
tạo hình ở các nhà làng truyền thống,...

Những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo đó của các dân tộc  
Xêđăng, Cadong , B’hnoong trên địa bàn huyện được trao truyền qua nhiều thế 
hệ, gắn bó trong đời sống của từng gia đình và cộng đồng dân tộc... và đang tiếp 
tục phát huy giá trị trong việc cố kết cộng đồng, lòng tự tôn dân tộc, khích lệ 
tình yêu quê hương, đất nước; nhiều giá trị đã và đang trở thành những sản 
phẩm du lịch độc đáo, góp phần xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng các dân tộc 
của huyện... 

Tuy nhiên, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc 
biệt là tác động của thời đại công nghệ số 4.0, nên những giá trị văn hóa truyền 
thống các dân tộc Xêđăng, Cadong, B’hnoong đang có nhiều biến đổi và thách 
thức. 

Ngôn ngữ chữ viết, một dạng thức đặc biệt của văn hóa truyền thống các 
dân tộc thiểu số bị thu hẹp, có lúc bị lãng quên; nhà làng truyền thống đang mất 
dần, hoặc nếu phục hồi thì có xu hướng biến dạng về mô thức; trang phục - trang 
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sức, ẩm thực, lễ hội truyền thống, nghệ thuật dân gian, tập quán xã hội... cũng 
theo đó hoặc bị mất mát, thất truyền hoặc bị biến dạng; đặc biệt các thế hệ nghệ 
nhân gắn với nghề dệt thổ cẩm, điêu khắc, văn nghệ dân gian, nghệ nhân nắm 
giữ những tri thức bản địa đang ngày càng vắng bóng.

Thực trạng văn hóa truyền thống các dân tộc Xêđăng, Cadong, B’hnoong    
thể hiện ở một số nội dung chủ yếu sau đây:

- Về ngôn ngữ, chữ viết: 
Ngôn ngữ được coi là một trong những thành tố cơ bản của văn hóa dân 

tộc, là linh hồn của mỗi dân tộc; là dấu hiệu để phân biệt giữa dân tộc này với 
dân tộc khác; là phương tiện để trao truyền và lưu giữ văn hóa. Trong lịch sử, 
các dân tộc đều có ngôn ngữ riêng. Tuy nhiên, hiện nay ngôn ngữ của các dân 
tộc đang đứng trước nguy cơ ngày càng bị thu hẹp, khi một bộ phận thanh thiếu 
niên không biết hoặc ít nói tiếng nói của dân tộc mình. Thực trạng đó làm cho 
sợi dây kết nối văn hóa truyền thống của các dân tộc đã và đang có nguy cơ đứt 
gãy.

Chữ viết các dân tộc được hình thành trong thời kỳ kháng chiến nhằm 
phục vụ công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia cách mạng. Những 
năm gần đây, chính quyền các cấp đã quan tâm xây dựng bộ chữ viết dân tộc Ca 
dong. Mặc dù đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn các bộ chữ viết, tuy nhiên việc 
dạy và học chữ đối với học sinh là người dân tộc chưa được phổ cập, việc ứng 
dụng nghiên cứu về chữ viết chưa được triển khai thực hiện. Thực trạng đó dẫn 
đến nguy cơ con em và bản thân cộng đồng các dân tộc Xêđăng, Cadong, 
B’hnoong xa lánh chữ viết của dân tộc mình.

- Về trang phục- trang sức: 
Trang phục - trang sức truyền thống của mỗi dân tộc là một trong những 

dấu hiệu quan trọng đầu tiên để nhận biết và phân biệt giữa dân tộc này với dân 
tộc khác. Trang phục - trang sức truyền thống không chỉ mang đậm bản sắc văn 
hóa, mà còn chứa đựng những giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử của từng dân 
tộc. Đối với các dân tộc  Xêđăng, Cadong, B’hnoong trang phục - trang sức của 
mỗi dân tộc có sự khác nhau về hoa văn, màu sắc, cách thức trang trí mà nhìn 
vào có thể đoán được đó là dân tộc nào.

Gắn liền với trang phục - trang sức là nghề dệt truyền thống. Trong thời 
gian qua, nghề dệt thổ cẩm gắn với bảo tồn trang phục truyền thống của các dân 
tộc được các xã Trà Nam, Trà Cang khôi phục. Tuy nhiên hiện nay, trang phục - 
trang sức truyền thống chỉ còn được các thế hệ người cao tuổi sử dụng; trong khi 
lớp trẻ rất ít sử dụng, thậm chí không sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Chưa 
kể, hoàn thành một bộ trang phục truyền thống tốn khá nhiều công sức và thời 
gian, dẫn đến giá thành rất cao, trong khi ngoài thị trường, vải và quần áo may 
sẵn rất phong phú, đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, mẫu mã, giá rẻ. Đó cũng là 
nguyên nhân quan trọng khiến cho đồng bào các dân tộc không còn quan tâm 
đến việc tự sản xuất, tự may trang phục truyền thống. 
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Như vậy, trang phục - trang sức truyền thống của đồng bào các dân tộc đã 
và đang bị biến dạng, mất gốc và thay thế bằng các trang phục đã được cách tân. 
Nếu không kịp thời bảo tồn và phát huy, trong thời gian không xa, các trang 
phục - truyền thống sẽ mất đi, bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc không thể 
phục hồi lại được. 

- Về kiến trúc: 
Nhà làng truyền thống là thiết chế văn hóa truyền thống quan trọng và tiêu 

biểu nhất; nơi tiến hành các cuộc họp của Hội đồng già làng và cộng đồng để 
quyết định các vấn đề liên quan đến sản xuất, di chuyển làng, lập làng mới, xử lý 
vi phạm luật tục, đồng thời cũng là nơi tiếp khách quý của làng. Nhà làng là biểu 
tượng văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng, nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt, 
lễ hội chung của làng; nơi lưu giữ những hiện vật thiêng và quý của cộng đồng. 

Nhận thức rõ về giá trị của nhà làng truyền thống trong đời sống văn hóa, 
tinh thần của đồng bào các dân tộc, trong những năm qua, các cấp chính quyền 
từ huyện đến xã  đã triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ xây dựng nhà làng truyền 
thống. Đến nay, trên trên 50% khu dân cư đã có nhà sinh hoạt cộng đồng truyền 
thống: làng Lân Loang ở Trà Cang là một điển hình của việc phát huy trí tuệ 
công sức của người dân xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng đúng với kiến trúc 
xưa.

Tuy nhiên, việc khôi phục, sửa chữa nhà làng truyền thống của các dân 
tộc hiện nay gặp nhiều khó khăn do nguồn nguyên liệu khan hiếm (gỗ, tre/nứa 
để dựng nhà, tranh/lá để lợp mái); nhiều nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng 
được xây dựng với mục đích làm nơi hội họp, bảo tồn văn hóa các dân tộc 
nhưng trong nhiều trường hợp, việc xây dựng không được nghiên cứu một cách 
kỹ lưỡng về không gian cảnh quan, kiến trúc, bài trí bên trong phù hợp với 
truyền thống văn hóa, tập quán xã hội của mỗi dân tộc, khiến không ít nhà văn 
hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng không được cộng đồng nhân dân hưởng ứng để 
chức các hoạt động. Nhiều thôn hiện không có nhà làng truyền thống, Như vậy, 
việc không có nhà làng truyền thống làm nơi sinh hoạt chung, nơi tổ chức các 
hoạt động văn hóa mang tính cộng đồng sẽ dẫn đến những nguy cơ mai một về 
văn hóa truyền thống, làm phai nhạt, đứt gãy tính cố kết của cộng đồng.

- Nghệ thuật và lễ hội truyền thống:
Tính đa dạng, phong phú của văn hóa truyền thống các dân tộc thể hiện rõ 

nét ở nghệ thuật dân gian, đặc biệt là âm nhạc truyền thống. Hiện nay loại hình 
văn hóa này ở các dân tộc còn được thể hiện rõ nét trong Nghệ thuật hát ting ting 
của người Cadong và Xê đăng, Lễ cầu mùa của dân tộc Cadong, Phong tục cưới 
và Nói lý hát lý - hát đối đáp của người B’hnoong. 

Mỗi dân tộc đều có bộ cồng chiêng đặc trưng của dân tộc mình. Đây là 
loại hình văn hóa truyền thống thuộc không gian văn hóa cồng chiêng Trường 
Sơn - Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại 
diện của nhân loại. Trống, chiêng là nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống của 
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đồng bào các dân tộc Xêđăng, Cadong, B’hnoong trên địa bàn huyện và được 
xem như một thứ tài sản quý, một báu vật thiêng liêng.  

Lễ hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc chủ yếu liên quan đến sản 
xuất nông nghiệp. Lễ hội truyền thống của mỗi dân tộc có tên gọi khác nhau, 
xong ý nghĩa chung là tạ ơn trời đất và các thần linh đã giúp đỡ dân làng được 
mùa, bình yên; cầu mong những điều tốt đẹp cho cộng đồng; gắn kết giữa con 
người với thiên nhiên. Đặc biệt, lễ hội còn là dịp trình diễn các loại hình văn hóa 
như ẩm thực, nghệ thuật diễn xướng, trang phục - trang sức dân tộc. 

Hiện nay, ở Nam Trà My có 03 di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc  
được đưa vào danh mục hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào 
danh mục di sản phi vật thể quốc gia đối với: Nghệ thuật hát Ting Ting của người 
Cadong và Xê đăng, Lễ cầu mùa của dân tộc Cadong, Phong tục cưới và Nói lý 
hát lý - hát đối đáp của người B’hnoong  (dự kiến trong thời gian tới sẽ xây 
dựng hồ sơ đề nghị đưa vào danh mục)

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có các cơ chế chính sách hỗ trợ, động viên các 
nghệ nhân - người nắm giữ các tri thức về di sản để thực hiện trao truyền di sản 
trong cộng đồng. Các loại hình nghệ thuật và lễ hội truyền thống của các dân tộc 
đang đứng trước thực trạng có nhiều biến đổi. Nhiều thôn làng không còn lưu 
giữ các bộ trống, chiêng do bị hư hỏng, mất mát bởi thời gian; các lễ hội truyền 
thống không còn được tổ chức thường xuyên tại các thôn, thậm chí ở nhiều cộng 
đồng từ lâu không còn tổ chức lễ hội; một số lễ thức liên quan đến sản xuất nông 
nghiệp ít được cộng động các dân tộc quan tâm thực hành, tái hiện hoặc đã phai 
nhạt; các loại hình dân ca, dân vũ ít được sử dụng, lưu truyền và phổ biến, đặc 
biệt trong lớp trẻ.

Tóm lại, có thể khẳng định rằng, trải qua quá trình lịch sử lâu dài, các loại 
hình văn hóa như ngôn ngữ, trang phục, kiến trúc, phong tục tập quán, nghệ 
thuật và lễ hội truyền thống… đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong 
đời sống của đồng bào các dân tộc Xêđăng, Cadong, B’hnoong. Tuy nhiên, do 
nhiều nguyên nhân, nhiều loại hình văn hóa truyền thống của các dân tộc đang 
đứng trước nguy cơ mai một nếu không có các biện pháp hỗ trợ bảo tồn.

1.2. Nguyên nhân suy giảm các giá trị văn hóa truyền thống các dân 
tộc Xêđăng, Cadong, B’hnoong trên địa bàn Nam Trà My.

Hiện nay, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc đang suy 
giảm nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ biến mất. Ở nhiều cộng đồng, văn hóa 
truyền thống không còn được coi là cốt lõi, là linh hồn của dân tộc. Tiếng nói, 
chữ viết, trang phục không còn hoặc ít được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. 
Nhà ở của người dân tại nhiều nơi, nhất là tại các khu tái định cư chủ yếu theo 
kiến trúc người Kinh. Việc khôi phục, sửa chữa nhà làng truyền thống có nhiều 
khó khăn do nguồn nguyên liệu khan hiếm và đang có nguy cơ hiện đại hóa với 
các nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn. Một số lễ hội truyền thống hoặc 
không còn được tổ chức, hoặc tổ chức một cách miễn cưỡng. Các bộ cồng 
chiêng, cả trong nhân dân và thuộc sở hữu của cộng đồng đã và đang dần bị mất 
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mát, hư hỏng bởi thời gian … Sự mai một của văn hóa truyền thống các dân tộc 
thiểu số còn thể hiện ở yếu tố suy giảm số nghệ nhân dân gian - những người, 
lưu giữ một kho tàng văn hóa dân tộc mà nếu không phát huy vai trò của các 
nghệ nhân, việc triển khai và duy trì các hoạt động bảo tồn, phát huy gặp nhiều 
khó khăn, dẫn đến nguy cơ di sản bị thất truyền.

Nguyên nhân của thực trạng văn hóa truyền thống các dân tộc đang suy 
giảm trong đời sống có thể kể đến: 

- Nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của việc bảo tồn, phát 
triển văn hóa ở vùng đồng bào các dân tộc  nhiều lúc, nhiều nơi còn chưa đúng, 
chưa thật đầy đủ, chưa thống nhất cao; việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa 
truyền thống các dân tộc thiểu số đã được thể chế hoá, nhưng từ văn bản đến 
hiện thực vẫn còn nhiều khoảng cách mà nguyên nhân là thiếu sự tương thích 
giữa bảo vệ, giữ gìn với phát huy phát triển. 

- Một số chính sách, dự án được triển khai trên địa bàn các huyện bên 
cạnh những hiệu quả đem lại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, là những tác 
động đến việc bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc, như: việc di dân, tái 
định cư để xây dựng các công trình thủy điện; các chương trình hỗ trợ xây dựng 
nhà sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư mới …

- Việc bảo tồn nhiều khi chưa xuất phát từ cộng đồng, vì cộng đồng, chưa 
phát huy vai trò chủ thể văn hóa của cộng đồng nên dẫn đến việc chính quyền 
làm thay người dân trong công tác bảo tồn, dẫn đến những hạn chế trong công 
tác này. 

- Công tác khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống 
tuy đã được chú trọng nhưng sự đầu tư còn thấp, kinh phí phân bổ hàng năm còn 
hạn hẹp, không đảm bảo cho việc triển khai các hoạt động bảo tồn, phát huy; lực 
lượng nghệ nhân dân gian - những người nắm giữ di sản ngày càng thiếu vắng, 
lớp người am hiểu về văn hóa của các dân tộc dần dần mai một, trong khi nhiều 
di sản không được ghi chép, truyền dạy cho thế hệ sau. 

- Vai trò của chủ thể, của người dân, của cộng đồng chưa được phát huy 
và đặt đúng vị trí trong việc lập kế hoạch, xây dựng cũng như triển khai, tổ chức 
quản lý, giám sát đối với các dự án nói chung và các chương trình, dự án về văn 
hoá vùng đồng bào dân tộc nói riêng nói riêng.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số 
còn rất thiếu, trình độ không đồng đều, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực là 
người dân tộc thiểu số. Nghệ nhân, người am hiểu văn hóa truyền thống dân tộc 
thiểu số ngày càng ít dần.

1.3. Sự cần thiết xây dựng Đề án:
Trong xu thế phát triển bền vững xã hội hiện nay, văn hóa được coi là một

trong ba nhân tố cơ bản để xây dựng và phát triển bền vững xã hội. Không quan
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tâm đến văn hóa, chỉ chú trọng đến yếu tố kinh tế và môi trường, xã hội sẽ phát
triển mất định hướng. Theo đó, một sự phát triển mà các thế hệ hôm nay không
biết đến truyền thống ông cha, bàng quan, thờ ơ với mọi giá trị như vậy an ninh
trật tự của xã hội sẽ không được đảm bảo, sức mạnh của cộng đồng xã hội bị suy
giảm và sự bình yên của mỗi vùng quê cũng theo đó mất đi. Bởi vậy, dưới nhiều
tác động của thời đại, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân
tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Trà
My nói riêng trong những năm gần đây đã bị mai một, thất truyền, mất mát; lớp
trẻ quên dần với tiếng mẹ đẻ, trang phục truyền thống ít được sử dụng, các làn
điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống thưa dần trong các bản làng; nhà làng truyền
thống mất dần hoặc ngày càng bị xuống cấp; lễ hội truyền thống ít được tổ chức
trong quy mô cộng đồng; đội ngũ nghệ nhân ngày càng ít…. Nếu không sớm có
nhận thức và hành động kịp thời để bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống
thì không những mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo không đạt được
như mong đợi, mà các vấn đề về văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, bảo vệ
môi trường cũng theo đó khó có thể thực hiện được như kỳ vọng của các cấp ủy
Đảng và chính quyền.

Với những lý do trên, thiết nghĩ Đảng bộ, chính quyền và các ban, ngành, 
đoàn thể từ xã, huyện cùng đồng hành thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy  văn 
hóa truyền thống  các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 – 
2025, tầm nhìn đến năm 2030” nhằm hỗ trợ đồng bào các dân tộc, từ trong nhận 
thức và trong thực tiễn cuộc sống, từng bước giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá 
trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình.

2. Căn cứ xây dựng Đề án
- Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009, 
- Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội

về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ 
quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở 
giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

- Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công 
tác dân tộc.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-98-2010-nd-cp-huong-dan-luat-di-san-van-hoa-111991.aspx
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- Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

- Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt 
Nam đến năm 2020”.

- Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

- Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 
2020.

- Chỉ thị số 194/CT-BVHTTDL ngày 20/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, 
phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”.

- Quyết định số 3508/QĐ-BVHTTDL ngày 10/10/2013 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về phê duyệt Dự án “Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng 
cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số” thuộc Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc 
thiểu số Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 
27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Quyết định số 2723/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2016 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về phê duyệt Dự án “Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, 
phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số”.

- Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2019 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền 
thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

- Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 28/8/2014 của Tỉnh uỷ 
Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững đất nước.

- Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2021 của của Tỉnh ủy Quảng Nam,
khóa XXII về “phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao tỉnh Quảng Nam
giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”.

- Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, định hướng một 
số dự án quan trong tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 
đến năm 2025.

- Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về phát 
triển thương mại, du lịch Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn  đến năm 2025.
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- Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

-  Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 03/7/2020 của Huyện ủy Nam Trà My 
về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến 2030.

- Nghị quyết số 02-NQ/ĐH ngày 27/7/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ 
huyện Nam Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phần thứ hai
NỘI DUNG BẢO TỒN, PHÁT HUY  

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC NAM TRÀ MY

1. Đối tượng, phạm vi, địa bàn áp dụng và nguyên tắc bảo tồn 
1.1. Đối tượng
Một số loại hình văn hóa truyền thống có những đặc trưng cơ bản nhất và 

có nguy cơ mai một của các dân tộc Xêđăng, Cadong, B’hnoong huyện Nam Trà 
My.

1.2. Phạm vi 
Các dân tộc Xê đăng, Cadong, B’hnoong sinh sống trên địa bàn huyện 

Nam Trà My.
1.3. Địa bàn
 35 thôn của 10 xã, thuộc huyện Nam Trà My. 
1.4. Nguyên tắc bảo tồn
- Bảo tồn, phát huy, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của các dân 

tộc phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, từng dân tộc. Các hoạt động bảo 
tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc khi triển khai phải có sự tham 
gia, giám sát của cộng đồng; tôn trọng cộng đồng, lấy cộng đồng các dân tộc 
làm chủ thể trong việc bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa truyền thống các 
dân tộc.

- Việc trang bị các sản phẩm văn hóa truyền thống (trống, chiêng….) do 
các nghệ nhân và cộng đồng trực tiếp đề xuất và tham gia quá trình mua sắm sản 
xuất, đảm bảo phù hợp với văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc. 

2. Mục tiêu của Đề án
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2.1. Mục tiêu tổng quát
- Huy động mọi nguồn lực nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, góp 

phần để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

 - Bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; góp 
phần đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu và công tác tuyên truyền, giáo dục 
về truyền thống văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện.

- Nâng cao nhận thức, lòng tự tôn, ý thực bảo tồn và phát huy văn hóa 
truyền thống trong đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My.

2.2. Mục tiêu cụ thể
Phấn đấu đến năm 2025:
+ 100% lễ hội truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc Xêđăng, 

Cadong, B’hnoong được nghiên cứu, phục dựng, lưu giữ (thông qua tư liệu, hình 
ảnh, phim…).

- 30 tổ/nhóm của 10 xã thuộc nghề dệt thổ cẩm đan lát, rèn được hỗ trợ 
phục dựng, phát triển.

 - 100% thôn có Nhà làng truyền thống được bảo tồn theo hướng thích 
nghi để tổ chức các hoạt động của cộng đồng. (ý kiến  quá cao)

- Mỗi khu dân cư kiểu mẫu Nông thôn mới được hỗ trợ phục dựng 01 nhà 
làng truyền thống theo hướng bảo tồn nguyên trạng để lưu giữ các giá trị văn 
hóa, kết hợp phát triển du lịch tại địa phương 

- 100% xã được hỗ trợ trang bị trống, chiêng và trang phục, trang sức để 
phục vụ các hoạt động văn hóa truyền thống tại địa phương.

- Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện, và trường Trung học 
phổ thông huyện và các trường Trung học cơ sở các xã được hỗ trợ trang bị 
cồng, chiêng .

- Mỗi xã  thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả 01 câu lạc bộ/đội 
nghệ thuật truyền thống.

- 100% di sản văn hóa phi vật thể thuộc danh mục đề cử  di sản văn hóa 
phi vật thể quốc gia được hỗ trợ bảo tồn, phát huy; tổ chức các hoạt động lễ hội, 
dân ca, dân vũ gắn với du lịch tại cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số.

- Hoàn thành công tác kiểm kê văn hóa các dân tộc thiểu số tại các xã. 
2.3. Định hướng đến năm 2030:
Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện các nội dung Đề án bảo tồn và phát

huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My giai đoạn 2022
- 2026, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương và trên cơ sở các mục tiêu 
định
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hướng về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc đến năm 2030. Ủy
ban nhân huyện tiếp tục chỉ đạo xây dựng Đề án giai đoạn tiếp theo để tổ chức
triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương tại thời điểm
năm 2030.

3. Nội dung hỗ trợ đầu tư bảo tồn:
3.1. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu một 

số loại hình văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.
3.2. Hỗ trợ bảo tồn, phát huy nghề dệt thổ cẩm, nghề đan lát, nghề rèn 

truyền thống của đồng bào các dân tộc.  
3.3. Hỗ trợ xây dựng mới ba làng văn hóa truyền thống của 03 dân tộc 

Xêđăng, Cadong, B’hnoong phục vụ phát triển du lịch, bao gồm:
- Hỗ trợ qui hoạch chi tiết 02 làng văn hóa của dân tộc Xêđăng ở Trà Linh 

và Làng văn hóa của dân tộc Cadong ở  xã Trà Don,.
- Hỗ trợ xây dựng mới 02  nhà làng truyền thống tại Làng Mô Chai thôn 1 

xã Trà Linh, làng Tăk Lang thôn 1xã Trà Don..
- Hỗ trợ sửa chữa 31 nhà dân tại làng văn hóa Mô Chai bị xuống cấp, hư 

hỏng trở thành nhà có kiến trúc nhà sàn truyền thống.
3.4. Hỗ trợ các khu dân cư kiểu mẫu phục dựng 01 nhà làng truyền thống 

của dân tộc mình theo hướng bảo tồn nguyên trạng để lưu giữ văn hóa và kết 
hợp phát triển du lịch (địa phương phải đăng ký và có kế hoạch cụ thể mới được 
hỗ trợ)

3.5. Hỗ trợ các xã, các trường Phổ thông dân tộc nội trú, trường Trung học 
phổ thông và các trường Trung học cơ sở tại các xã  bộ cồng chiêng để tổ chức 
các hoạt động ngoại khóa .

3.6. Hỗ trợ phục dựng, bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống của đồng bào 
các dân tộc.

3.7. Hỗ trợ bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống và các di sản thuộc 
danh mục di sản đang lập hồ sơ đề nghị di sản phi vật thể quốc gia. 

3.8. Hỗ trợ thành lập và kinh phí hoạt động các Câu lạc bộ/Đội nghệ thuật 
truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi; bao gồm các nội dung 
sau:

- Triển khai cho 10 xã thành lập các Câu lạc bộ/Đội nghệ thuật tại địa 
phương; củng cố, duy trì hoạt động các câu lạc bộ/đội nghệ thuật đã được thành 
lập.

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Câu lạc bộ/Đội nghệ thuật, bao gồm: Hỗ 
trợ mua sắm trang thiết bị ban đầu; hỗ trợ kinh phí hoạt động.

3.9. Hỗ trợ kinh phí để triển khai bộ chữ Cadong, đề tài khoa học cấp tỉnh 
do giáo sư Tạ Văn Thông chủ biên đưa vào các trường học dạy giờ ngoại khóa 
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và hỗ trợ đưa tiếng Cadong lên sóng phát thanh đài TT-TH huyện và các Trạm 
truyền thanh các xã có người Ca ong.

3.10. Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái tại 03 làng văn hóa của 
03 dân tộc Xêđăng, Cadong , B’hnoong, nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi 
vật thể trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển cộng đồng và 
phát triển du lịch.

3.11. Xây dựng nội dung, xuất bản mỗi ấn phẩm xuất bản (sách, đĩa, đĩa 
phim tư liệu) về văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc thiểu số.

3.12. Tổ chức các ngày hội, giao lưu, Liên hoan Cồng chiêng và các loại 
hình văn hóa văn nghệ truyền thống của các dân tộc thiểu số.

3.13. Hỗ trợ các chương trình tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa 
truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; chương trình quảng bá, xúc tiến 
du lịch các vùng đồng bào DTTS kết hợp nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du 
lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng.

3.14. Hỗ trợ trang thiết bị tại các thiết chế văn hóa ở thôn.
3.15. Hỗ trợ 200 bộ trang phục trang sức cho ba dân tộc Xêđăng, Cadong, 

Bhnoong.
3.16. Hỗ trợ xây dưng 3 nhà văn hóa truyền thống của ba dân tộc tại khu 

trung tâm triển lãm hội chợ sâm Ngọc Linh.
3.17. Hỗ trợ kiểm kê văn hóa vật thể và phi vật thể.
4. Giải pháp thực hiện Đề án
4.1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; công tác chỉ đạo, điều 

hành của các cấp chính quyền; sự giám sát của Mặt trận, đoàn thể các cấp; đưa 
mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc vào 
Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của chính quyền các cấp để triển khai 
thực hiện;. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án từ huyện đến các 
xã. Trưởng Ban Chỉ đạo của huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ 
trách lĩnh vực văn hóa xã hội làm Trưởng ban; thành viên gồm đại diện lãnh đạo 
các ban, ngành và UBND các xã. 

4.2. Tuyên truyền để mỗi người dân nhận rõ việc bảo tồn, phát huy di sản 
văn hóa nói chung, văn hóa các dân tộc nói riêng chỉ có thể đạt được hiệu quả 
khi mỗi người dân tự giác tham gia. Do đó, việc tuyên truyền nhằm nâng cao ý 
thức tự giác của người dân, khơi dậy trong họ niềm tự hào đối với di sản văn hóa 
truyền thống của dân tộc mình là việc làm có ý nghĩa để hướng mỗi người dân 
chủ động, tự giác trong các hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền 
thống

4.3. Đối với nội dung bảo tồn, phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống của 
đồng bào các dân tộc: 
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- Tập hợp các nghệ nhân để thành lập các nhóm/tổ dệt truyền thống; hỗ 
trợ kinh phí cho 03 nhóm/tổ mỗi xã (riêng 3 làng văn hóa của 3 dân tộc là 03 
nhóm/tổ) để mua sắm trang thiết bị, khung dệt, nguyên liệu; hỗ trợ truyền dạy 
nghề trong 03 năm  (2023 -2024-2025). Phát huy vai trò của nghệ nhân trong 
việc bảo tồn, phát huy nghề dệt thổ cẩm, nghề đan lạt mây tre, nghề rèn truyền 
thống cũng như truyền dạy nghề, tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị 
trường.

- Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số mặc trang phục 
truyền thống của dân tộc trong các dịp lễ, tết, các hoạt động văn hóa truyền 
thống; quy định việc cán bộ, công chức và học sinh là người dân tộc thiểu số 
mặc trang phục truyền thống vào các ngày nhất định trong tuần.

4.4. Đối với nội dung hỗ trợ nhà làng truyền thống các dân tộc, thực hiện 
nguyên tắc bảo tồn nguyên trạng và bảo tồn thích nghi; trong đó:

- Bảo tồn nguyên trạng: Bảo tồn nguyên trạng về kiến trúc nhà làng truyền 
thống của mỗi dân tộc; do chính quyền địa phương và cộng đồng lựa chọn địa 
điểm, kiến trúc, gắn với đời sống cộng đồng các dân tộc.  

- Bảo tồn thích nghi: Giữ gìn cơ bản kiểu thức kiến trúc nhà làng truyền 
thống; phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng cũng như lưu giữ các 
giá trị văn hóa truyền thống; do chính quyền địa phương và cộng đồng lựa chọn 
địa điểm, kiến trúc.

Tùy theo điều kiện của mỗi địa phương, ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu 
truyền thống được khai thác từ rừng trồng, vườn nhà, hoặc mua từ các nguồn 
hợp pháp khác kết hợp với sử dụng nguyên vật liệu mới trong xây dựng nhà làng 
truyền thống. Các địa phương chủ động triển khai trên cơ sở tham khảo ý kiến 
cộng đồng; đồng thời mời đại diện cộng đồng (già làng, người có uy tín) tham 
gia trực tiếp và giám sát việc triển khai thực hiện; vận động nhân dân đóng góp 
công sức, tri thức xây dựng nhà làng; khi nhà làng hoàn thành, đóng góp các 
hiện vật văn hóa để trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống của dân tộc mình; 
tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống trong không gian nhà làng. 

4.5. Đối với nội dung hỗ trợ cồng  chiêng; bảo tồn, phát huy lễ hội, nghệ 
thuật truyền thống và các di sản thuộc danh mục di sản phi vật thể quốc gia...: 
Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, các nghệ nhân, người nắm giữ các 
bí quyết, kỹ năng thực hành văn hóa truyền thống và cộng đồng trong việc bảo 
tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số miền núi, phù hợp 
với điều kiện của mỗi địa phương, truyền thống của mỗi dân tộc.

4.6. Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện Đề án, bao gồm ngân sách nhà 
nước và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có); khuyến khích và tạo điều 
kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ, đầu tư trong việc triển khai các 
hoạt động văn hóa văn nghệ; kết nối, lồng ghép giữa các chương trình, dự án về 
phát triển văn hóa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số của Trung ương, các 
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chương trình phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch, văn hóa, bảo tồn 
văn hóa  của tỉnh đã , đang và sắp triển khai. 

4.7. Triển khai Đề án "Bảo tồn, phát huy  văn hóa truyền các dân tộc 
huyên Nam Trà My giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030" gắn với 
phát triển du lịch.

4.8. Việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc phải đảm 
bảo nguyên tắc kết hợp theo các hình thức bảo tồn cơ bản như: Bảo tồn tĩnh (bảo 
tồn trong sách vở, phim ảnh, bảo tồn trong bảo tàng, nhà truyền thống…), bảo 
tồn động (bảo tồn các giá trị văn hóa tồn tại trong cộng đồng dân cư), bảo tồn 
nguyên dạng (bảo tồn đúng với nguyên gốc truyền thống của mỗi dân tộc), bảo 
tồn thích nghi (bảo tồn dựa trên cơ sở truyền thống nhưng có biến đổi, thích nghi 
với sự phát triển của xã hội) và phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài, có tổ 
chức sơ kết, tổng kết đánh giá, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cộng 
đồng.

5. Thời gian thực hiện Đề án
Từ năm 2022 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
6. Kinh phí 
6.1. Định mức kinh phí hỗ trợ

T
T

Nội dung hỗ trợ

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Định mức 
hỗ trợ 
(triệu 
đồng)

Tổng 
mức 

(triệu 
đồng)

Đơn vị 
thực 
hiện

Ghi chú

6
1

Hỗ trợ xây dựng cơ 
sở dữ liệu văn hóa 
các dân tộc thiểu số

xã
1

0
50 triệu /1 

xã
500 10 xã 

Hỗ trợ 01 
lần

2
2

Hỗ trợ bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm nghề đan lạt mây tre , nghề rèn  truyền 
thống 

-
Hỗ trợ mua sắm 
trang thiết bị, 
nguyên liệu.

tổ 10 30/tổ 300 10 xã 
Hỗ trợ 01 

lần

-
Hỗ trợ truyền dạy 
nghề tổ 10 xã 30/tổ 300 10 xã 

Hỗ trợ  1 
lần 

6
3

Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Nhà làng truyền thống 

-
Hỗ trợ xây mới nhà 
làng truyền thống 
theo hướng bảo tồn, 
thích nghi

nhà 2 1.500/nhà 3000 Làng văn 
hóa mô 
chai và 

Theo từng 
năm
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Tăk Lang 

-
Hỗ trợ xây mới nhà 
làng truyền thống 
theo hướng bao tồn 
nguyên trạng tại 
các khu dân cư kiểu 
mẫu

nhà 10 300/nhà 3000 10 xã 
Theo từng 

năm

-Hỗ trợ sửa chữa nhà  
truyền thống cho 
các hộ dân làng văn 
hóa Mô Chai

nhà 31 50/nhà 1.050
1 xã Hỗ trợ 1 

lần

6
4

Hỗ trợ trống, chiêng 

-
Các xã chưa có 
trống, chiêng thuộc 
sở hữu của cộng 
đồng

bộ 8 100/bộ 800 8 xã
Hỗ trợ 

theo các 
năm 

-
Các trường Phổ 
thông DTNT, 
Trường trung học 
phổ thông và 
trường Trung học 
cơ sở ở các xã

bộ 12 100/bộ 1.200
 2 trường  Hỗ trợ 

theo các 
năm

6
5

Hỗ trợ phục dựng và 
tổ chức lễ hội 
truyền thống

xã 10 30/
xã

900 10 xã 

Hỗ trợ 03 
năm

6
6

Hỗ trợ bảo tồn, phát 
huy nghệ thuật 
truyền thống; di sản 
Phi vật thể cấp 
Quốc gia 

huyện 3 80/
Di sản

720 3 di sản

Hỗ trợ 03 
năm

6
7

Hỗ trợ thành lập và hoạt động các CLB/Đội nghệ thuật truyền thống cấp xã

-
Hỗ trợ mua sắm 
trang thiết bị ban 
đầu cho CLB/Đội

CLB/
Đội

10 20/CLB 200 10 xã 

Hỗ trợ 01 
lần

-Hỗ trợ kinh phí hoạt 
động

CLB/
Đội

10 10/
CLB

300 10 xã Hỗ trợ 03 
năm

6
8

Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc
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-
Hỗ trợ tổ chức các 
sự kiện quảng bá 
các giá trị văn hóa 
truyền thống lễ hội 
sâm 

huyên 1 2000/
huyện

6000
01 huyện 

Hỗ trợ 03 
năm

-
Hỗ trợ tham gia các 
sự kiện quảng bá 
các giá trị văn hóa 
truyền thống

huyện 1 500/
huyện

1500 Huyện 

Hỗ trợ 03 
năm

9Hỗ trợ đưa tiếng 
Cadong dạy ngọai 
khóa tại 6 trường 
xã có người 
Cadong và phát 
thanh tiếng Cadong 

Trường 6 50 triệu/ 
trường 

900 Trường Hỗ trợ 3 
năm

6
10

Hỗ trợ sắm mới  
trang phục, trang 
sức cho 10 xã 

xã 200 5/bộ 1000 xã Hỗ trợ 1 
lần

6
11

Hỗ trợ qui hoach chi 
tiết 2 làng văn hóa 
Mô Chai và Tăk 
Lang

xã 2 500 1000 xã Hỗ trợ 1 
lần

6
12

Hỗ trợ mô hình bảo 
tàng sinh thái văn 
hóa phi vật thể tại 3 
làng văn hóa 

Làng 3 100 300 Làng Hỗ trợ 1 
lần

6
13

Hỗ trợ liên hoa cồng 
chiêng và các loại 
hình văn hóa văn 
nghệ  2 năm 1 lần 

Huyện 2 lần 200 400 Huyện Hỗ trợ theo 
năm

6
14

Hỗ trợ xuất bản ấn 
phẩm về văn hóa 
truyền thống các 
dân tộc bằng sách , 
phim,  ảnh …

Huyện 3 200 600 Huyện Hỗ trợ theo 
năm

6
15

Hỗ trợ làm nhà sinh 
hoạt cộng đồng tại 
các khu dân cư giai 
đoạn 2023 -2025

Nhà 30 100 3000 Hỗ trợ theo 
năm 

6
16

Hỗ trợ xây dưng 3 
nhà năn hóa truyền 
thống 3 dân tộc.

Nhà 3 2.000 6.000 Hỗ trợ theo 
năm
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6
17

Hỗ trợ kiểm kê văn 
hóa vật thể và phi 
vật thể 

xã 10 50 500 Hỗ trợ theo 
năm

Tổng cộng 33470

6.2. Kinh phí thực hiện Đề án:
- Tổng kinh phí thực hiện: 33.470.000 đồng (Ba mươi ba tỉ bốn trăm bảy 

mươi triệu đồng y). 
6.3. Về cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ.
- Ngân sách Trung ương từ chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển 

kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. (NQ 88)
- Ngân sách của Tỉnh.
- Ngân sách huyện và ngân sách xã hội hóa.

Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Uỷ ban nhân dân huyên Nam Trà My: Chủ trì Đề án.
2. Các cơ quan phối hợp thực hiện
2.1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Cơ quan thường trực giúp UBND huyện triển khai thực hiện Đề án; chủ 

động tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Kế hoạch 
chi tiết để tổ chức thực hiện Đề án; thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, 
UBND các xã triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án “Bảo tồn, phát huy  văn hóa  
truyền thống các dân tộc huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030”; định kỳ báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện Đề án; tích cực 
chủ động, nắm bắt thông tin về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình triển khai thực hiện các nội dung của Đề án và kịp thời báo cáo UBND 
huyện.

- Phối hợp với UBND các xã xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực 
hiện hỗ trợ hàng năm gửi phòng Tài chính –Kế hoạch tổng hợp vào kế hoạch, dự 
toán ngân sách nhà nước trình UBND huyên hỗ trợ kinh phí thực hiện.

- Phối hợp với các ban, ngành và UBND các xã xây dựng kế hoạch bảo 
tồn, phục dựng, truyền dạy kỹ năng thực hành gắn với quảng bá, giới thiệu các 
di sản văn hóa phi vật thể của huyện.

- Định kỳ tổ chức các liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng.
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- Phối hợp với các  ban, ngành và UBND các xã tuyên truyền, vận động 
đồng bào bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của 
các dân tộc; tuyên truyền, vận động công tác xã hội hóa, kêu gọi đầu tư vào các 
thiết chế văn hóa của đồng bào dân tộc phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đồng 
bào tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa, tham gia giao lưu ngày hội văn 
hóa, thể thao và du lịch với các dân tộc ở các địa phương, vùng, miền.

- Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết kết quả việc triển khai thực hiện Đề án và 
tổng hợp, báo cáo HĐND, UBND huyện về tình hình, kết quả thực hiện Đề án. 

2.2. Phòng Tài chính – Ké hoạch 
Chủ trì, tham mưu UBND huyện  phân bổ nguồn vốn đảm bảo thực hiện 

các nội dung đầu tư tại Đề án này theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
Hướng dẫn thanh quyết toán theo từng nội dung của Đề án đúng quy định.
2.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Hướng dẫn, chỉ đạo theo ngành; hệ thống các trường học phổ biến kiến 

thức chung về văn hóa truyền thống dưới hình thức một môn học hoặc tổ chức 
các hoạt động ngoại khóa.

2.4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng.
Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, 

đề xuất mô hình nhà làng truyền thống các dân tộc phù hợp.
2.5. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình 

huyện
- Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng về giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trên các phương tiện 
thông tin đại chúng nhằm giúp nhân dân có ý thức bảo tồn và phát huy các di 
sản văn hóa.

- Phối hợp với phòng  Văn hóa, Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên 
quan xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung có liên quan trong Đề án; tăng 
cường công tác quảng bá, tuyên truyền nhằm giúp các dân tộc trong huyện có ý 
thức bảo tồn và phát huy văn hóa tại địa phương.

2.6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan trong việc hỗ 

trợ bảo tồn các kiến trúc nhà ở khi thực hiên sắp xếp dân cư.
2.7. Phòng Dân tộc huyện
Phối hợp với phòng Văn hóa – Thông tin  hướng dẫn, chỉ đạo theo ngành, 

lĩnh vực chuyên môn, xây dựng kế hoạch thống nhất và lồng ghép các nguồn 
lực, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc liên quan để thực hiện đúng, 
hiệu quả các nội dung của Đề án.
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2.8. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Phối hợp với các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền cơ sở và 

nhân dân, khu vực giáp ranh với các huyên bạn, vùng sâu, vùng xa triển khai 
thực hiện Đề án, đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với phát triển bền vững 
vùng đồng bào dân tộc, góp phần bảo vệ an ninh trật tự

2.9. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa”: Triển khai có hiệu quả phong trào tại địa bàn dân cư; tăng cường huy 
động các nguồn lực của toàn xã hội; tập hợp, đoàn kết, khơi nguồn và phát huy 
sự chủ động, sáng tạo của các lực lượng, các tầng lớp nhân dân tham gia xây 
dựng đời sống văn hóa theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước.

2.10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Phối hợp với 
Trung tâm văn hóa –Đài TT-TH  tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn, bảo 
vệ và phát huy văn hóa các dân tộc, tích cực tham gia thực hiện nội dung của Đề 
án. Vân động nhân dân mặc trang phục truyền thống vào các ngày lễ tết.

2.11. UBND 10 xã
- Căn cứ mục tiêu, nội dung  của Đề án, UBND các xã chủ động xây dựng 

kế hoạch và triển khai công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân 
tộc của địa phương; xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ hàng 
năm gửi Phòng Văn hóa và Thông tin và Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp 
đầu tháng 9, để đưa vào dự toán ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền hỗ 
trợ kinh phí thực hiện; bố trí ngân sách đối ứng của địa phương và huy động 
nguồn xã hội hoá để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm quản 
lý; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn theo 
đúng mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch bảo tồn, phục 
dựng, truyền dạy kỹ năng thực hành gắn với quảng bá, giới thiệu một số di sản 
văn hoá tiêu biểu của các dân tộc.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, ban, ngành liên quan 
nghiên cứu, triển khai xây dựng nhà làng truyền thống các dân tộc phù hợp với 
điều kiện kinh tế - xã hội và truyền thống văn hoá của cộng đồng các dân tộc 
trên địa bàn; thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ/Đội văn nghệ tại các xã, 
thị trấn; thực hiện hỗ trợ trống - chiêng cho các thôn.

- Định kỳ tổ chức các liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng 
tại địa phương.

- Tuyên truyền, vận động đồng bào bảo tồn, phát huy truyền thống văn 
hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc; tuyên truyền, vận động công tác xã 
hội hóa, kêu gọi đầu tư vào các thiết chế văn hóa của đồng bào dân tộc; phối 
hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào tham gia xây dựng các thiết chế văn 
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hóa, tham gia giao lưu Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch với các dân tộc ở 
các địa phương.

- Định kỳ 01 năm và từng giai đoạn, báo cáo kết quả thực hiện các nội 
dung của Đề án về UBND huyện và cơ quan thường trực.

Trên đây là Đề án “Bảo tồn, phát huy  văn hóa  truyền thống các dân tộc 
huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Trong quá 
trình triển khai thực hiện, đề nghị các  ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể và 
UBND các xã kịp thời báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Văn hóa –
Thông tin) những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để bổ sung, 
điều chỉnh./.

Nơi nhận:
- Sở VH,TT&DL;
- BTV Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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