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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

TỜ TRÌNH
Đề nghị phê duyệt Đề án Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc 

huyện Nam Trà My giai đọan 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

Kính gửi: Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII.
                                  

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.

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân 
huyện về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Nam 
Trà My giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã bãi bỏ.
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Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành 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.

Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện 
trong thời gian tới và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy. Uỷ ban 
nhân dân huyện xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc 
huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

I. Mục tiêu:
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. 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, 
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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. 
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
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.

II. Phạm vị, đối tượng thực hiện Đề án:
1. Phạm vi thực hiện đề án Thực hiện trên địa bàn 10 xã thuộc huyện Nam 

Trà My, gồm: Trà Dơn, Trà Leng, Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh, Trà Tập, Trà 
Don, Trà Nam, Trà Cang và Trà Linh.

2. Đối tượng thực hiện:
Toàn thể cán bộ công chức, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân 

trên địa bàn huyện. 
III. Kinh phí thực hiện Đề án:
1.Tổng kinh phí thực hiện: 33.470.000 đồng (Ba mươi ba tỉ bốn trăm 

bảy mươi triệu đồng y). 
2. 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.

Kính trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII xem xét 
thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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