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BÁO CÁO 
Tổng kết kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2015/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, 

định hướng đến năm 2030”
      
Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng 

nhân dân huyện Nam Trà My về “bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc 
thiểu số huyện Nam Trà My giai đoạn 2015 – 2020 định hướng đến năm 2030”. 
UBND huyện Nam Trà My báo cáo tổng kết kết quả 05 năm triển khai thực hiện 
bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai 
đoạn 2015 – 2020 với những nội dung, cụ thể như sau:

I. Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2015/NQ-
HĐND (2015-2020):

1. Về thực hiện các mục tiêu:
1.1. Công tác sưu tầm văn hóa vật thể, phi vật thể: 
- Sưu tầm văn hóa vật thể:
+ Về một số mẫu vật tâm linh: 08 hiện vật, nằm ngoài mục tiêu đề ra của Đề 

án.
+ Một số nghề truyền thống như: dệt dồ, đan lát đồ gia dụng, rèn truyền 

thống được lưu giữ tại các xã Trà Nam, Trà Linh, Trà Cang, Trà Leng và được Hội 
Liên hiệp phụ nữ huyện triển khai trong Hội phụ nữ xã.

+ Về công cụ sản xuất và săn bắt, chế biến thức ăn sưu tầm được 64/252 vật 
phẩm gồm: cây tỉa lúa, 1 bộ cối chày, trái bầu, rựa, rìu, noa, súng bắn cá, cây giáo, 
nỏ, dụng cụ đựng trầu, dụng cụ đựng cơm, kẹp quế, rựa, máy rèn, cây giáo. Chỉ đạt 
9,6% so với mục tiêu đề ra giai đoạn I.

+ Về trang phục: sưu tầm được 15 bộ trang phục truyền thống của người 
Xêđăng (05 bộ nữ, 10 áo nam), 5 bộ trang phục Bh’noong, 15 bộ trang phục của 
người Cadong đạt 100% so với mục tiêu đề ra.

+ Về trang sức: sưu tầm được 01 bộ cườm trang sức và 22/250 hiện vật đạt 
8,8% so với mục tiêu đề ra.

+ Về đan lát: sưu tầm được 33/36 vật phẩm gồm teo, nia, giỏ, thúng, léc, giỏ 
đựng bắp, 03 vật dụng đựng rau, túi đựng trầu. Đạt  91,2% so với mục tiêu đề ra 
giai đoạn I.

+ Nhạc cụ truyền thống: sưu tầm được 07 nhạc cụ gồm: đàn Pró, đàn woan, 
đàn T’rưng, đàn đá, trống, đàn Proten có bầu. Chỉ đạt 5,5% so với mục tiêu đề ra 
giai đoạn I.
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- Thành lập mỗi xã 01 đội văn nghệ quần chúng để phục vụ nhu cầu hưởng 
thụ văn hóa văn nghệ của nhân dân; đã thành lập 01 câu lạc bộ hát dân ca (cheo) 
thôn 2 xã Trà Mai, câu lạc bộ Bolero của huyện và 10 đội cồng chiêng ở 10 xã.

=> Trong 05 năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết về công tác sưu tầm 
văn hóa vật thể chỉ sưu tầm được 170/868 hiện vật đạt 19,59 % so với mục tiêu đề 
ra giai đoạn 1 của Đề án. 

- Sưu tầm văn hóa phi vật thể:
+ Phục dựng lễ ăn lúa mới ở xã Trà Linh, Trà Nam mang đậm nét văn hóa 

của dân tộc Xêđăng, lễ cúng máng nước của người Xêđăng; lễ cúng máng nước, lễ 
cưới của người Cadong xã Trà Mai.

+ Về ngôn ngữ: đã hoàn thành bộ sách tiếng Cadong do PGS.TS Tạ Văn 
Thông chủ biên. Đưa chương trình phát thanh tiếng Cadong vào chương trình tiếng 
Cadong trên sóng phát thanh của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, qua đó 
vừa bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc Cadong mà còn đưa chủ trương chính sách 
của Đảng, nhà nước đến với bà con đồng bào một cách dễ nghe, dễ hiểu.

+ Về ẩm thực: các món ăn dân dã của địa phương ngày càng được phổ biến, 
các quán ăn đã đưa những món đặc sản quê hương và phục vụ khách: cá niên, canh 
ốc nấu rau ranh, rau lũi xào, thịt trâu gác bếp, thịt rừng, cơm lam, heo bản địa, cơm 
gạo đỏ,…. Đã trở thành món ăn quen thuộc của người địa phương và du khách khi 
đến tham quan.

+ Các làn điệu dân ca, dân vũ từng bước được khôi phục thông qua các lễ 
hội, các sự kiện nổi bật của huyện, các nghệ nhân, diễn viên của các địa phương đã 
tham gia phục vụ Lễ hội sâm Ngọc Linh lần I, II,III hàng năm từ năm 2017-2019; 
lễ khai mạc Hội thi thể thao các DTTS năm 2016, tại Lễ hội VH-TT các huyện 
miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX năm 2018 huyện Nam Giang, đêm Văn hóa 
các dân tộc thiểu tỉnh Quảng Nam tại Hội An năm 2018 để lại ấn tượng tốt đẹp.

+ Đã khảo sát và làm thủ tục đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét 
tặng 02 nghệ nhận ưu tú: Trần Thị Kim Hoa (hát ting ting) và Hồ Văn Thập (nghệ 
nhân nhạc cụ đàn đá) tại xã Trà Cang.

+ Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật cồng chiêng lần thứ III – năm 2018 đã có 
10/10 đội cồng chiêng của 10 xã tham gia với các nội dung: thi trình diễn trang 
phục truyền thống, hát dân ca, trình diễn nhạc cụ truyền thống.

- Dân ca, thơ ca: sưu tầm 02 bài ting ting/20 bài chỉ đạt 10% so với mục tiêu 
của Đề án.

- Truyện cổ, sử thi: không sưu tầm được, đạt 0%.
Trong 05 năm triển khai công tác sưu tầm, phục dựng lại các giá trị văn hóa 

phi vật thể đạt 30% so với mục tiêu đề án giai đoạn 1.
1.2. Xây dựng làng văn hóa của 03 dân tộc Cadong, Xêđăng, Bh’noong:
- Đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa.
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- Các phương án của 03 xã Trà Linh, Trà Don, Trà Leng cùng với kế hoạch 
của huyện về xây dựng 03 làng văn hóa còn nằm trong bản thảo, chưa triển khai 
thực hiện.

- Mới tổ chức khảo sát, họp dân nhiều lần để chọn địa điểm xây dựng 03 
làng văn hóa truyền thống gồm: làng Mô Chai thôn 1 xã Trà Linh; làng TuTót thôn 
1 xã Trà Don và làng Tak pát thôn 2 xã Trà Leng. Tuy nhiên do nhiều yếu tố khách 
quan và chủ quan: do thiên tại sạt lỡ địa điểm xây dựng các làng văn hóa truyền 
thống cần phải điều chỉnh lại, địa điểm lựa chọn sau khi khảo sát không phù hợp để 
xây dựng làng truyền thống như: làng Mô Chai thôn 1 Trà Linh, nhà người dân ở 
tại đây còn nghèo, xây dựng theo kiểu hiện đại không còn mang nét truyền thống, 
cách sinh hoạt, vệ sinh không đảm bảo; làng Tutot thôn 1 xã Trà Don dân cư nằm 
rải rát không tập trung, nhà ở xây dựng theo hướng hiện đại không còn giữ được 
nét truyền thống; làng Tak Pát thôn 2 xã Trà Leng đã bị sạt lỡ do cơn bão số 
9/2020 gây ra. Vì vậy cần có phương án lựa chọn những địa điểm mới để phù hợp 
cho công tác triển khai thực hiện xây dựng làng văn hóa truyền thống của 03 dân 
tộc trong giai đoạn 2021-2025.

Công tác xây dựng làng văn hóa của 03 dân tộc Cadong, Xêđăng, Bh’noong 
đạt %.

1.3. Sưu tầm và quảng bá phát huy di sản văn hóa:
- Tổ chức sưu tầm, lưu giữ, bảo tồn các hiện vật văn hóa và trưng bày, giới 

thiệu tại phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản hàng tháng tại huyện.
- Phục dựng, lưu giữ và quảng bá phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 

của dân tộc thông qua các cuộc thi, lễ hội, tham gia các hoạt động: Hội thi 
TTCDTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2016, Lễ hội sâm núi Ngọc linh huyện 
Nam Trà My lần thứ I năm 2017, lần thứ II năm 2018; lần thứ III năm 2019, tham 
gia festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017, tham gia Ngày hội văn hóa 
các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2018, Lễ hội VH-TT các huyện miền núi 
tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX năm 2018 tại huyện Nam Giang, đêm Văn hóa các 
dân tộc thiểu tỉnh Quảng Nam tại Hội An năm 2018; phục dựng lễ cưới của người 
Cadong và đăng tải trên Youtube từ năm 2020.

1.4. Quy hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du 
lịch:

- Năm 2017, UBND huyện ra quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 
16/8/2017 về ban hành dự án phát triển du lịch sinh thái, du lịch sâm, du lịch văn 
hóa cộng đồng huyện Nam Trà My giai đoạn 2017-2025 với những mục tiêu:

+ Phát triển du lịch sinh thái với sản phẩm tiểu thủ công nghiệp- làng nghề 
truyền thống.

+ Xây dựng mô hình trang trại kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch văn hóa 
cộng đồng.

+ Phát triển các tuyến du lịch sinh thái kết hợp với sản phẩm nông nghiệp và 
tiểu thủ công nghiệp. 
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Tổ chức phiên chợ sâm và hàng nông sản hàng tháng từ năm 2017 -  2020 đã 
thu hút hơn 200.000 lượt du khách đến tham quan và mua sắm với tổng doanh thu 
từ các nguồn lên tới 150 tỷ đồng. Đây là cơ hội để huyện quảng bá sản phẩm du 
lịch, tài nguyên du lịch, những tiềm năng phát triển du lịch đến với khách trong và 
ngoài nước.

- Căn cứ Liên khu ủy và Ban quân sự khu V (căn cứ Nước Là) đã đi vào 
hoạt động với các hạng mục công trình hoàn thiện: cổng chào, nhà lưu niệm Võ 
Chí Công, đường vào khu di tích, khuôn viên khu di tích đã phát huy tác dụng, 
hàng năm đón hàng nghìn khách là các cự chiến binh, học sinh đến tham quan tìm 
hiểu về lịch sử hào hùng của huyện nhà.

1.5. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân:

* Nhà sinh hoạt cộng đồng: 
- Năm 2015: xây mới 02 nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn 2 Trà Vân, thôn 5 

Trà Nam mỗi nhà trị giá 75.000.000 đồng.
- Năm 2016: xây mới 04 nhà sinh hoạt cộng đồng trong đó có 02 nhà xây 

dựng với kinh phí mỗi nhà là 95.0000.000 đồng (thôn 3 Trà Cang, thôn 3 Trà 
Vân); thôn 1 Trà Don với kinh phí 85.000.0000 đồng; thôn 1 Trà Linh với kinh phí 
75.000.000 đồng.

- Năm 2017: xây mới 10 nhà sinh hoạt cộng đồng tại nóc Tu Gia thôn 2, nóc 
Lấp Loa thôn 3 Trà Tập; nóc Tak Vin thôn 2, nóc Long Mu thôn 3 Trà Nam; nóc 
ông Hiền thôn 2 Trà Leng; thôn 6 xã Trà Cang; nóc ông Rê thôn 3 và nóc ông 
Hồng thôn 4 Trà Vinh; nóc Tak Lang thôn 3 Trà Linh; nóc ông Hành thôn 2 Trà 
Dơn theo cơ chế mới (cơ chế Nhà nước và Nhân dân cùng làm theo Quyết định số 
379/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Trà My) với 
kinh phí 30.000.000/nhà và nguồn xã hội hóa như góp công, hiến đất, hoa màu trên 
đất…

- Năm 2018: không xây dựng do chờ chỉ đạo của Thường trực Uỷ ban nhân 
dân huyện và theo quyết định phân bố 115 khu dân cư trên địa bàn 10 xã.

- Năm 2019: thực hiện theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 
của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My về việc thông qua phương án xây dựng 
nhà sinh hoạt cộng đồng theo cơ chế Nhà nước và Nhân dân cùng làm giai đoạn 
2019-2025 trên địa bàn huyện Nam Trà My; Phương án số 05/PA-UBND ngày 
04/12/2018, Phòng đã tham mưu UBND huyện kế hoạch xây dựng 17 nhà sinh 
hoạt cộng đồng năm 2019 gồm: làng Tak Nầm thôn 1, làng ông Phong (km33) 
thôn 4 xã Trà Mai; làng Khe Chữ thôn 2, làng Ông Ruộng thôn 3 xã Trà Vân; làng 
Ông Nút thôn 1, làng Ông Ka thôn 2; KDC Đakru1 xã Trà Vinh; KDC Măng Dí 
thôn 1, KDC Long Túc thôn 5 Trà Nam; làng Long Cheng thôn 1; KDC C72 thôn 
7 Trà Cang; làng Mô Rỗi thôn 1 Trà Tập; làng Ông Lục thôn 3, làng Ông Dũng 
thôn 4, làng Ông Đùng xã Trà Leng; làng Ông Xúp thôn 3 Trà Dơn; KDC số 1 
thôn 1 xã Trà Linh.
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Năm 2020 xây dựng 09 nhà sinh hoạt công đồng.
=> Như vậy từ năn 2015 - 2020 đã xây dựng 42 nhà sinh hoạt cộng 

đồng/115 khu dân cư theo qui hoạch.
Công tác kết hợp phát triển làng văn hóa truyền thống kết hợp du lịch hiện nay 

xã Trà Mai có làng văn hóa Tăk Chươm, xã Trà Nam có làng văn hóa Long Túc, xã 
Trà Cang có làng Long Loan  và trong những năm tới sẽ tiếp tục triển khai xây dựng 
làng Văn hóa truyền thống cấp huyện của 03 dân tộc.

* Phát triển đội văn nghệ ở cơ sở, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ:
+ Thành lập mỗi xã 01 đội văn nghệ quần chúng để phục vụ nhu cầu hưởng 

thụ văn hóa văn nghệ của nhân dân; đã thành lập 01 câu lạc bộ hát dân ca (cheo) 
thôn 2 xã Trà Mai, câu lạc bộ Bolero của huyện và 10 đội cồng chiêng ở 10 xã.

+ Hỗ trợ và hướng dẫn nghiệp vụ để tổ chức các hoạt động văn hóa – thể 
thao nhân dịp đại hội TDTT cấp xã và ngày Hội đại đoàn kết dân tộc ở các thôn và 
các điểm khu dân cư. Đặc biệt là Hội thi thể thao các Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng 
Nam lần thứ I năm 2016 đã tạo điều kiện cho các VĐV thể hiện tài năng, năng 
khiếu của bản thân với các huyện bạn. 

* Phong trào toàn dân đoàn kết XDĐSVH:
Hàng năm BCĐ cấp huyện và cấp xã đã hướng dẫn Trưởng Ban Công tác 

Mặt trận thôn, Trưởng thôn tổ chức bình chọn và công nhận danh hiệu gia đình văn 
hoá, tổ chức khen thưởng cho các gia đình văn hoá tiêu biểu trong toàn huyện, kịp 
thời động viên và nhân rộng mô hình GĐVH tiêu biểu, góp phần nâng cao chất 
lượng phong trào. Công tác xây dựng gia đình văn hóa phát triển mạnh gắn liền với 
phong trào xây dựng thôn, bản văn hóa đã được Nhân dân hưởng ứng và đạt kết 
quả năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể: năm 2003 có 1445/4210 hộ đạt danh hiệu 
gia đình văn hóa, đạt 34,32%; năm 2020 có 3672/6982 hộ gia đình  văn hóa, đạt tỷ 
lệ 52,59%; (so với năm 2003 tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá tăng 18,27%).

Đến nay toàn huyện đã có 27/35 thôn được công nhận danh hiệu thôn văn 
hoá đạt 77%; Trong đó tiêu biểu là xã Trà Mai có 4/4 thôn đạt thôn văn hóa và giữ 
vững danh hiệu thôn văn hóa 03 năm liên tục, xã Trà Vân và xã Trà Don có 3/3 
thôn đạt thôn văn hóa; phong trào xây dựng thôn văn hoá đã được sự hưởng ứng 
tích cực của các tầng lớp nhân dân, do đó phong trào phát triển nhanh, sâu rộng, 
khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư ở thôn. 

Thành lập 03 câu lạc bộ Câu lạc bộ tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống 
trong gia đình tại 03 xã Trà Mai, Trà Don, Trà Dơn. 

Thực hiện Quyết định số 22/29018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước thôn, Ban Chỉ đạo cấp huyện 
và cấp xã đã chỉ đạo, hướng dẫn các thôn trên địa bàn huyện xây dựng quy ước thôn, 
đến nay đã có 21 thôn đã được UBND huyện ra quyết định công nhận Quy ước thôn. 
Việc thực hiện Quy ước thôn văn hóa đã phát huy được hiệu quả, nhiều phong tục, tập 
quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, bảo tồn, phát huy, quan hệ 
gia đình, hàng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
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của địa phương được giữ vững. Có thể nói, phong trào xây dựng thôn văn hóa đã góp 
phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện. 

1.6. Huy động mọi nguồn lực đầu tư cho công tác bảo tồn bản sắc văn 
hóa, phát triển du lịch cộng đồng:

- Đã huy động hơn 10.000.000.000 đồng đầu tư cho công tác bảo tồn di tích 
lịch sử Nước Là gắn với phát triển du lịch và hơn 5.000.000.000 đồng cho hoạt 
động lễ hội sâm Ngọc Linh các năm.

1.7. Quản lý nhà nước về văn hóa, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội 
ngũ cán bộ văn hóa:

- Đã thành lập đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa, kinh doanh 
dịch vụ văn hóa công cộng và phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện (đội 
814) tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, 
quảng cáo, biểu diễn, hoạt động văn hóa, tín ngưỡng. 

+ Năm 2016 huyện đã chỉ đạo thay đổi 05 cán bộ văn hóa chuyên trách ở xã, 
tạo điều kiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở tỉnh 02 đợt với 
23 cán bộ (trong đó có 03 cán bộ huyện và 20 cán bộ văn hóa cấp xã). 

+ Năm 2017 huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát lại toàn 
bộ đội ngũ cán bộ văn hóa ở cơ sở nhìn chung cơ bản đảm bảo có năng lực, có 
trình độ chuyên môn tạm đáp ứng được công việc và nhiệm vụ được giao. Hiện 
nay một số cán bộ đang theo học các lớp đại học chuyên ngành, trung cấp chính trị 
để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

Từ năm 2016-2020 đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng chuyên môn tại huyện với 
200 học viên, thành phần là Chủ tịch và PCT UBND xã, cán bộ văn hóa xã, trưởng 
thôn, cán bộ Mặt trận thôn…nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, hướng dẫn 
nghiệp vụ văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu cầu trong việc bảo tồn và phát huy bản 
sắc văn hóa, phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với phát triển du lịch trên địa bàn 
huyện.

Tuy nhiên hiện nay, đội ngũ cán bộ công tác trong lĩnh vực văn hóa từ huyện 
đến cơ sở đang thiếu cả về con người và chuyên môn.

2. Kinh phí dành cho việc thực hiện Đề án 05 năm là 16.635.650.000 
đồng.

- Năm 2015: 
+ Xây dựng nhà văn hóa: 150.000.000 đồng.
+ Sưu tầm văn hóa: 20.000.000 triệu đồng.
- Năm 2016:
+ Xây dựng nhà văn hóa thôn: 350.000.000 đồng.
+ Sưu tầm văn hóa: 40.000.000 đồng.
- Năm 2017:
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+ Xây dựng nhà văn hóa thôn: 300.000.000 đồng.
+ Sưu tầm văn hóa: 67.650.000 đồng.
- Năm 2018:
+ Sưu tầm văn hóa (liên hoan nghệ thuật cồng chiêng): 44.000.000 đồng.
- Năm 2019:
- Căn cứ Liên khu ủy và Ban quân sự khu V: 9.800.000.000 đồng trong đó:
+ Ngân sách của tỉnh: 7.000.000.000 đồng.
+ Ngân sách huyện: 2.800.000.000 đồng.
(ngân sách Trung ương hỗ trợ, xin ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện và 

huy động các nguồn vốn khác)
+ Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng: 510.000.000 đồng
+ Sưu tầm văn hóa: 24.000.000 đồng
- Năm 2020:
+ Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng: 300.000.000 đồng.
+ Sưu tầm văn hóa: 30.000.000 đồng.
Đầu tư cho các hoạt động tại các lễ hội sâm trong các năm 2017 - 2020 hơn 

5.000.000.000 đồng 
II. Đánh giá chung:
1. Đánh giá các chỉ tiêu đã thực hiện:
- Xây dựng làng văn hóa của 03 dân tộc: chưa đạt
- Phục dựng lễ hội truyền thống (văn hóa phi vật thể): mới đạt 30% so với 

yêu cầu giai đoạn 01 của Đề án.
-  Công tác sưu tầm văn hóa vật thể: đạt hơn 19.59% so với mục tiêu giai 

đoạn 01 của Đề án. 
+ Về một số mẫu vật tín ngưỡng, tâm linh: không có trong Đề án nhưng 

được sưu tầm và lưu giữ như: cây nêu, 01 mô hình nhà làng truyền thống, 02 ông 
tượng giữ làng bằng cây dương sĩ, 01 bàn thờ truyền thống, đồng thời xây dựng 
mới 42 nhà sinh hoạt cộng đồng. 

2. Nhận xét các chỉ tiêu thực hiện:
Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết 04, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân 

dân trong việc giữ gìn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp 
bước đầu được định hình có chuyển biến theo hướng tích cực. Tuy nhiên để tổ 
chức triển khai thực hiện thì các cấp các ngành và nhân dân chưa vào cuộc đồng 
bộ, quyết liệt và chưa xem văn hóa là nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội bền 
vững của huyện nhà. Nên tổng thể sau 05 năm chỉ đạt khoảng 30% so với mục tiêu 
của Đề án đặt ra. 
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3.  Hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 

04/2015/NQ-HĐND, công tác bảo tồn và phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số của huyện vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót nhất định đó là:

- Nhiều sản phẩm văn hóa phi vật thể, vật thể của người Cadong, Xêđăng, 
Bh’noong đang có nguy cơ bị mai mọt, thất truyền. Các nghệ nhân, người già ngày 
càng ít nên việc truyền đạt lại cho con cháu cũng bị hạn chế.

- Việc phát huy giá trị các lễ hội truyền thống chưa được quan tâm, một số lễ 
hội truyền thống đang dần bị mất tại các địa phương, chưa có giải pháp khôi phục 
thích hợp.

- Chưa bố trí được nguồn đất để đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể 
thao xã theo Quyết định 1196/QĐ-UBND ngày 06/04/2015 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Quảng Nam.

- Chưa huy động được nguồn lực xã hội tham gia vào nhiệm vụ bảo tồn, phát 
huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.

- Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng cán bộ, các cơ chế chính 
sách trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa chưa đáp ứng kịp 
thời.

Đáng chú ý là nguy cơ phai mờ, biến dạng bản sắc dân tộc, chạy theo lối 
sống hiện đại của một bộ phận không nhỏ lớp trẻ; điều đó đã làm cho một số giá trị 
văn hóa truyền thống bị thay đổi khá nhiều. Nhà cửa, cách ăn mặc, các nghi lễ, các 
phong tục truyền thống tốt đẹp dần mất đi, nhưng ý thức gìn giữ, bảo tồn các bản 
sắc văn hóa của địa phương trong nhân dân đang bị xem nhẹ. 

4. Nguyên nhân hạn chế không đạt được các mục tiêu Nghị quyết đề ra:
a. Nguyên nhân khách quan: 
- Thời gian qua cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn 

miền núi, nền kinh tế thị trường cùng với những mặt trái của nó đã len lõi vào tận 
các thôn nóc trên địa bàn huyện như là: âm nhạc thị trường, trang phục, cách sống, 
cách ứng xử,….đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống văn hóa của người dân địa 
phương.

- Điều kiện kinh tế-xã hội của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ nghèo 
bình quân còn khá cao. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân còn hạn chế, việc 
xã hội hóa công tác văn hóa, thể thao, du lịch có những khó khăn nhất định do địa 
bàn hiểm trở đi lại khó khăn nhất là về mùa mưa lũ. Doanh nghiệp chưa mặn mà 
việc đầu tư kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, du lịch. 

- Các hiện vật văn hóa vật thể, phi vật thể trong nhân dân không còn nhiều, 
các nghệ nhân già làng mất đi nên công tác sưu tầm gặp rất nhiều khó khăn.

b. Nguyên nhân chủ quan
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Một số cấp ủy, chính quyền và các ban ngành từ huyện đến xã vẫn còn đứng 
ngoài cuộc trong việc triển khai thực hiện công tác bảo tồn văn hóa của địa 
phương. Việc sắp xếp khu dân cư rất tốt, nhưng do cấp chính quyền không quản lý 
chặt chẽ nên đã phá vỡ văn hóa làng, nhà sàn truyền thống được thay bằng nhà nền 
đất …..

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành văn hóa từ huyện đến xã, 
thôn chưa nhận thức được về công tác bảo tồn văn hóa, phát huy bản sắc văn hóa 
của dân tộc mình, địa phươngmình. Việc chung tay góp sức để gìn giữ, bảo tồn bản 
sắc văn hóa chưa thực sự đi vào chiều sâu. Đa phần các xã có tư tưởng khoán trắng 
cho ngành văn hóa.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từ huyện đến cơ sở còn mỏng, trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ còn thiếu và yếu chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 
ngày càng cao.

- Đặc biệt việc cùng lúc xây dựng 03 làng văn hóa truyền thống của 03 dân 
tộc đưa ra trong đề án có phần chủ quan và áp đặt. Còn lúng túng trong mô hình 
thực hiện làng văn hóa cho từng dân tộc. Đời sống nhân dân tại các điểm chọn xây 
dựng làng văn hóa tỉ lệ đói nghèo chiếm hơn 50%, nên bà con không có điều kiện 
đầu tư chăm lo bảo tồn bản sác văn hóa.

 - Kinh phí để triển khai thực hiện đề án bảo tồn văn hóa truyền thống của 03 
dân tộc trên địa bàn rất thấp, chủ yếu dựa vào ngân sách cấp trên. Trong 16 tỷ đồng 
triển khai thực hiệc đề án trong 05 năm qua thì ngân sách cấp trên cấp và ngân 
sách xã hội hóa chiếm hơn 2/3 ngân sách.

III. Đề xuất, kiến nghị:
Hiện nay Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND đã hết hiệu lực giai đoạn 1 (2015-

2020). Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 1 của Đề án không hiệu 
quả so với mục tiêu đề ra do nhiều yếu tố cụ thể khách quan và chủ quan đã nêu ở 
trên.

Để công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện 
trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả. Uỷ ban nhân dân huyện kính đề nghị Hội 
đồng nhân dân bãi bỏ Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND và cho triển khai thực hiện 
Nghị quyết mới phù hợp với các văn bản, Nghị quyết của cấp trên và phù hợp tình 
hình thực tế của địa phương.

Uỷ ban nhân dân huyện sẽ xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn 
hóa các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My giai đoạn 2021-2025 để kịp trình Hội 
đồng nhân dân huyện trong kỳ họp gần nhất.

* Lý do xin bãi bỏ thực hiện Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND huyện để 
xây dựng Đề án mới:

- Công tác triển khai sưu tầm văn hóa vật thể- phi vật thể không đạt so với Đề án 
cũ vì mục tiêu của Đề án quá cao không sát với tình hình thực tế tại địa phương.
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- Hiện tại Quốc hội đã phê duyệt Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 
tháng 11 năm 2019 Nghị quyết về tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam đang hoàn chỉnh Đề án “Hỗ trợ bảo tồn, 
phát huy một số loại hình văn hóa các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2020 - 2025”.  

- Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐND giai đoạn 2020- 2030 nguồn kinh phí thực 
hiện chỉ có: 2.300.000.000 đồng không đảm bảo để thực hiện.

- Việc xây dựng Đề án mới sẽ tranh thủ nguồn lực từ những Nghị quyết cấp 
trên.

- Đề án mới sẽ điều chỉnh làng, xã và người dân làm chủ thể trong việc bảo 
tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Trên đây là báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 
04/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My 
về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà 
My giai đoạn 2015-2020 và những đề xuất, kiến nghị cần thực hiện trong 05 năm 
tới 2021-2025 trên địa bàn huyện./.          
 Nơi nhận:
- Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện; 
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 

#ChuKyLanhDao
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