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Hà Nội, ngày     tháng 02 năm 2020 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh: 

Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum và Bình Phước. 
 

Thực hiện Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-

2020, Công văn số 308/BVHTTDL-KHTC ngày 20 tháng 01 năm 2019 về việc 

triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020, đối với 

nhóm dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch lựa chọn các lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số (sau đây gọi tắt là 

Lễ hội) cần được phục dựng, bảo tồn trong năm 2020, cụ thể như sau: 

- Bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Lào, tỉnh Điện Biên. 

- Bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc La Chí, huyện Quang 

Bình, tỉnh Hà Giang. 

- Bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Nùng, huyện Hoàng Su 

Phì, tỉnh Hà Giang. 

- Bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Thái, tỉnh Yên Bái. 

- Bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống tỉnh Bình Phước. 

- Bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Shi La, tỉnh Lai Châu. 

- Bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Gia rai, tỉnh Kon Tum. 

Để thống nhất về quy trình, thủ tục và tiến độ đảm bảo đúng mục tiêu đề 

ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh thực hiện các hướng dẫn và định hướng sau: 

1. Khảo sát, lựa chọn, lập hồ sơ khoa học về lễ hội được bảo tồn phục 

dựng, bao gồm: tên lễ hội, thời điểm diễn ra lễ hội, mục đích, ý nghĩa của việc 

bảo tồn, phục dựng lễ hội và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ 

Văn hóa dân tộc) để tổng hợp trước ngày 20 tháng 02 năm 2020. 

2. Căn cứ vào thời gian dự kiến tổ chức bảo tồn, phục dựng Lễ hội, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh chủ động xây 

dựng chi tiết báo cáo khảo sát, báo cáo khảo tả Lễ hội, gửi về Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc) để thẩm định trước thời điểm diễn ra 

Lễ hội ít nhất 20 ngày. 

3. Căn cứ Kết luận thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kinh 

phí thẩm định Lễ hội trích trong kinh phí hỗ trợ bảo tồn, phục dựng Lễ hội 

truyền thống các dân tộc thiểu số của các địa phương được cấp trong Chương 
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trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh tiếp thu, tổ chức bảo tồn, phục dựng Lễ hội. 

4. Trước khi tổ chức phục dựng Lễ hội 10 ngày, đề nghị các tỉnh có kế 

hoạch, giấy mời gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân 

tộc) để kiểm tra và dự Lễ hội. 

5. Những nội dung cần lưu ý khi tổ chức phục dựng Lễ hội: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh chú 

trọng việc chỉ đạo tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống giàu bản sắc, được lưu 

giữ trong đời sống các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thông qua lễ hội, phát huy 

các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, lồng ghép đưa các 

yếu tố văn hóa mới tiến bộ nhằm tăng cường giao lưu quảng bá, giới thiệu, phù 

hợp với nhu cầu hưởng thụ văn hóa và tâm linh của đồng bào các dân tộc, góp 

phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, loại bỏ yếu tố lạc hậu, hủ tục không phù hợp trong 

đời sống cộng đồng. 

- Các Lễ hội cần diễn ra một cách dân dã, tự nhiên, phản ánh sinh hoạt 

văn hóa cộng đồng, do đồng bào chủ động tham gia mở hội và thụ hưởng những 

giá trị văn hóa do lễ hội mang lại một cách thiết thực, vui tươi, lành mạnh, tiết 

kiệm. Lễ hội dân gian truyền thống không nên tùy tiện, lạm dụng các hình thức 

sinh hoạt văn hóa mới làm phai nhòa bản sắc văn hóa dân gian. Chú ý phát huy 

vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín, các nghệ nhân văn nghệ 

dân gian tham gia vào hoạt động của lễ hội, kể cả trong hành lễ cũng như trong 

phần hội, tránh khiên cưỡng, áp đặt; Tránh mang nặng yếu tố thương mại hoặc 

lợi dụng để hoạt động mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác 

trong đời sống xã hội, gây phản cảm và xa lạ với đồng bào dân tộc thiểu số. 

6. Sau khi hoàn thành việc phục dựng Lễ hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh có báo cáo bằng văn bản và gửi hồ sơ 

khoa học bao gồm: kịch bản; báo cáo tổng kết mô hình phục dựng Lễ hội; tư liệu 

ảnh; phim tư liệu phản ánh đầy đủ diễn biến, tiến trình của Lễ hội, độ dài phim 

60 phút trở lên, sản phẩm ở dạng đĩa DVD về Vụ Văn hóa dân tộc để tổng hợp 

báo cáo lãnh đạo Bộ. 

* Chi tiết liên hệ: Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân 

tộc; SĐT 0988.402.675; Email: manhhungvhdt@gmail.com./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 

- UBND các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, 

Hà Giang, Kon Tum, Bình Phước (để phối hợp); 

- Vụ Kế hoạch, Tài chính; 

- Lưu: VT, VHDT, Hg.15. 

TL.BỘ TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ VĂN HOÁ DÂN TỘC 

 

 

 

 

      Nguyễn Thị Hải Nhung  
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