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SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày     tháng 02 năm 2023 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp 
của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình  

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc  
thiểu số và miền núi từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2022  

 

Căn cứ Hướng dẫn số 677/HD-BVHTTDL ngày 03/3/2022 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc 
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030; Công văn số 3526/BVHTTDL-VHDT 
ngày 16/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đánh giá kết quả thực hiện 
kế hoạch năm 2022, dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2023 đối với Dự án 6 - 
Chương trình MTQG 1719; 

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh về 
ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn 
I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;  

Căn cứ Kế hoạch số 1964/KH-SVHTTDL ngày 30/9/2022 của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá 
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;  

Thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-UBND, ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh 
về việc giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; 
Quyết định số 792/QĐ-SVHTTDL ngày 26/12/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 kinh phí thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi năm 2022; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo 
tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với 
phát triển du lịch” thuộc Chương  trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ nguồn sự nghiệp năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
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- Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo của các dân tộc thiểu số 
trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ, tôn 
tạo, bảo tồn, phục dựng các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa dân gian, 
các nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ phát triển các loại 
hình du lịch.  

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và nhận thức của các tầng lớp Nhân 
dân trong công tác bảo tồn, phát triển, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa. Đồng thời 
đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, 
người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên 
địa bàn tỉnh. 

- Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào 
công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào 
các dân tộc thiểu số. Lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có 
cùng nội dung nhiệm vụ để thực hiện nhằm đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp 
về phạm vi, đối tượng nội dung giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu 
hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 
- Tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục, tập quán của địa 
phương; Trong quá trình tổ chức, triển khai Kế hoạch cần có sự tham gia, phối hợp 
chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân 
liên quan. 

- Động viên, khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào hoạt 
động bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống; phát huy vai trò chủ thể của đồng bào 
trong việc nhân rộng mô hình các câu lạc bộ, đội văn nghệ bảo tồn  di sản văn hóa 
truyền thống. Xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số. Tổ chức Đoàn khảo sát xúc tiến xây dựng sản ph m du lịch cộng đồng vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, sinh thái nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk cho các đoàn báo 
chí, doanh nghiệp, Trung tâm TT TDL các tỉnh, thành phố trong nước 

- Kế hoạch được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm. 
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 
1. Phạm vi: Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
2. Đối tượng thực hiện:  
- Cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh. 
3. Thời gian thực hiện: Năm 2023 
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
1. Tổ chức câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian về Dệt thổ cẩm truyền 

thống của người Êđê tại Buôn Drai Hling, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma 
Thuột. 

2. Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn, buôn 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 
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(1) Hỗ trợ hoạt động cho Câu lạc bộ Quan họ thôn Tam Hiệp, xã Ea Toh, 
huyện Krông Năng 

(2) Hỗ trợ hoạt động cho Câu lạc bộ hát then đàn tính thôn Tam Liên, xã Ea 
Tam, huyện Krông Năng 

(3) Hỗ trợ hoạt động cho Câu lạc bộ hát then đàn tính Buôn Krông, xã 
Durkman, huyện Krông Ana 

(4) Hỗ trợ hoạt động cho CLB văn nghệ truyền thống của dân tộc Mông, tại 
thôn Ea Uôn, xã Cư Pui, huyện Krông Bông 

(5) Hỗ trợ hoạt động cho CLB hát then, đàn tính của người Tày, tại thôn 4, xã 
Cư Ewi, huyện Cư Kuin  

(6) Hỗ trợ hoạt động cho CLB hát then, đàn tính của người Tày, tại thôn 3, xã 
Cư Kbang, huyện Ea Súp 

(7) Hỗ trợ hoạt động cho CLB hát then, đàn tính của người Tày, xã Ea Vy, 
huyện Ea H’Leo  

(8) Hỗ trợ hoạt động cho CLB hát then, đàn tính của người Tày, xã Cư Mốt, 
huyện Ea H’Leo  

(9) Hỗ trợ hoạt động cho CLB hát then, đàn tính của người Tày, xã Ea Phê, 
huyện Krông Pắc 

(10) Hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ truyền thống CLB Hát Bài chòi, xã Cư 
Mlan, huyện Ea Súp 

(11) Hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ truyền thống CLB Cồng chiêng Buôn 
Bana, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp 

3. Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch  
- Tổ chức Đoàn khảo sát xúc tiến xây dựng sản ph m du lịch cộng đồng vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, sinh thái nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk cho các đoàn báo chí, 
doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch các tỉnh, thành phố trong nước.  

4. Hỗ trợ xây dựng 05 tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số gồm: 

(1)  Xã Krông Na - huyện Buôn Đôn 
(2) Xã Êa Yiêng - huyện Krông Pắc 
(3) Xã Ea R'bin - huyện Lắk 
(4) Xã Ia Rvê và xã Ia Lốp - huyện Ea Súp 

(Kèm theo phụ lục chi tiết nội dung thực hiện) 
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí sự nghiệp Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi năm 2022 đã được phân bổ tại Quyết định số 792/QĐ-SVHTTDL 
ngày 26/12/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tổng kinh phí thực hiện 
chương trình là 1,501 tỷ đồng (Một tỷ, năm trăm lẻ một triệu đồng chẵn). 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Quản lý Văn hóa chủ trì, Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện, phối 

hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hoá - Thể 
thao các huyện: Krông Năng, Krông Ana, Krông Bông, Cư Kuin, Ea Súp, Ea 
H’Leo, Krông Pắc, thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức triển khai thực hiện nhiệm 
vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ Kế hoạch đề ra theo các nội dung: (i) Tổ chức 
câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian về Dệt thổ c m truyền thống của người Êđê; (ii) 
Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi. 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, lập dự toán 
kinh phí, thanh toán, quyết toán theo quy định. 

2. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình chủ trì, Thư viện tỉnh 
thực hiện, phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - 
Văn hoá - Thể thao các huyện: Buôn Đôn, Krông Pắc, Lắk, Ea Súp tổ chức triển khai 
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch đã được phê duyệt.  

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, lập dự toán 
kinh phí, thanh toán, quyết toán theo quy định. 

3. Phòng Quản lý Du lịch chủ trì, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch 
thực hiện, phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - 
Văn hoá - Thể thao các huyện: Buôn Đôn, Krông Ana, Krông Bông, thị xã Buôn 
Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất 
lượng và tiến độ theo Kế hoạch đã được phê duyệt. 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, lập dự toán 
kinh phí, thanh toán, quyết toán theo quy định. 

4. Phòng Kế hoạch Tài chính: Hướng dẫn, th m định dự toán, đảm bảo 
kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện thanh 
toán, quyết toán và tổng hợp báo cáo theo quy định. 

5. Văn phòng Sở: Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến 
các hoạt động về việc triển khai thực hiện Kế hoạch trên Trang thông tin điện tử 
của Ngành. Bố trí phương tiện phục vụ công tác tại các địa phương theo yêu cầu. 

6. Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng: Đưa nội dung, tin, bài, hình 
ảnh, phóng sự về các hoạt động trong chương trình Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và trên các phương tiện thông 
tin đại chúng. 

7. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 
Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hoá - 

Thể thao, UBND các xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, triển khai 
thực hiện các nội dung của Dự án đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi, 
đối tượng, đúng mục đích, trọng tâm, hiệu quả, thiết thực; đúng quy định về nguyên tắc, 
tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước. 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố 
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- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hoá - Thể thao, 
UBND các xã chịu trách nhiệm khảo sát, đề xuất, bố trí địa điểm, cung cấp các hồ 
sơ liên quan để tổ chức thực hiện các nội dung tại địa phương; cử thành viên tham 
gia Ban Tổ chức và Tổ giúp việc (nếu có) theo nhiệm vụ được phân công. 

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, động viên, khích lệ đồng bào dân tộc 
thiểu số tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống. 
Thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả để nhân rộng mô hình trong cộng đồng; 
định kỳ hàng tháng, quý tổng hợp, báo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc 
Chương  trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2022. Căn cứ nhiệm vụ 
được giao Thủ trưởng các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu, trong 
quá trình triển khai nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị tổng hợp, báo cáo về Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, giải quyết, tháo gỡ theo quy định. Kế hoạch 
này thay thế Kế hoạch số 215/KH-SVHTTDL ngày 07 tháng 02 năm 2023) ./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  
- Ban Dân tộc tỉnh; 
- UBND các h,tx,tp (p/h chỉ đạo); 
- Giám đốc, các PGĐ Sở;  
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (t/h);  
- Phòng VHTT, TTTTVHTT các h,tx,tp (t/h);  
- Lưu: VT, KHTC. 

     GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
  
                       Thái Hồng Hà 

 


