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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  

 

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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 (Quyết định số 1719/QĐ-TTg), Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai 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” 

(Dự án 6) như sau: 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Mục tiêu của Dự án 

Khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bồi dưỡng, đào 

tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng 

bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc 

thiểu số rất ít người. 

2. Phạm vi áp dụng và nguyên tắc thực hiện 

2.1. Phạm vi áp dụng 

Văn bản này hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thành phần của Dự 

án 6 được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg. 

2.2. Nguyên tắc thực hiện 

- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, 

bản khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ 

hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất. 

- Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích 

cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên 

của đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức 

thực hiện Dự án phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc 

văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, các vùng miền gắn với củng 

cố quốc phòng, an ninh. 
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- Ưu tiên lựa chọn các nội dung đầu tư có định mức cao hơn để tổ chức thực 

hiện đối với các đối tượng thụ hưởng; đảm bảo nguyên tắc không trùng lắp giữa 

các hoạt động, nội dung đầu tư của các Dự án đối với cùng một địa bàn, cùng một 

đối tượng thụ hưởng. 

- Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ việc thực hiện Dự án ở các cấp, các ngành. 

Phòng, chống, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham 

nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện Dự án. 

II. XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ THÀNH PHẦN 

THUỘC DỰ ÁN 6 

1. Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của 

các dân tộc thiểu số có dân số ít người 

1.1. Đối tượng, phạm vi thực hiện 

- 14 dân tộc có khó khăn đặc thù: Ơ-đu, Brâu, Rơ-măm, Pu Péo, Si La, 

Cống, Bố Y, Cơ Lao, Mảng, Lô Lô, Chứt, Lự, Pà Thẻn, La Ha theo Quyết định 

số 1227/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 

2021 - 2025. 

- Tổ chức bảo tồn về các loại hình văn hóa phi vật thể: Tiếng nói, chữ viết; 

Ngữ văn dân gian, bao gồm: sử thi, ca dao, dân ca, tục ngữ, hò, vè, câu đố, truyện 

cổ tích, truyện trạng, truyện cười, truyện ngụ ngôn, hát ru và các biểu đạt khác 

được chuyển tải bằng lời nói hoặc ghi chép bằng chữ viết; Nghệ thuật trình diễn 

dân gian, bao gồm: âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức trình diễn dân 

gian khác; Tập quán xã hội, bao gồm: luật tục, hương ước, chuẩn mực đạo đức, 

nghi lễ và các phong tục khác; Lễ hội truyền thống; Nghề thủ công truyền thống; 

Tri thức dân gian, bao gồm: tri thức về thiên nhiên, đời sống con người, lao động 

sản xuất, y, dược học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các tri thức dân gian khác. 

1.2. Nội dung thực hiện 

- Khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để bảo tồn, phát huy các loại 

hình văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số rất ít người; 

- Thuê chuyên gia nghiên cứu, chuyên gia tư vấn, hỗ trợ nghiên cứu, bảo tồn;  

- Mua vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, báo, tạp 

chí tham khảo, thiết kế, phần mềm, công nghệ phục vụ hoạt động các loại hình 

văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số rất ít người; 

- Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy các loại hình văn hóa truyền thống; 

- Tổ chức biểu diễn, tái hiện các loại hình thức văn hóa truyền thống:  

+ Lắp đặt, trang trí sân khấu, khu vực trình diễn; thuê trang phục, đạo cụ, 

nhạc cụ; trang thiết bị, vật tư; lễ vật (phục vụ nghi thức văn hóa truyền thống); 



3 
 

+ Hỗ trợ chi phí tập luyện, biểu diễn cho nghệ nhân, diễn viên là người dân 

tộc thiểu số trình diễn đối với hoạt động bảo tồn, phục dựng văn hóa truyền thống; 

+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ nghệ nhân, 

diễn viên là người dân tộc thiểu số; 

- Sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá 

văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số rất ít người; 

- Thông tin, tuyên truyền phục vụ bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa 

truyền thống của các dân tộc thiểu số rất ít người; 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo tồn, phát huy các loại 

hình văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số rất ít người. 

2. Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống 

của đồng bào dân tộc thiểu số 

2.1. Kiểm kê di sản văn hóa truyền thống 

- Khảo sát đánh giá về di sản văn hóa truyền thống ở cộng đồng; 

- Tập huấn cho cộng đồng về kiểm kê di sản văn hóa truyền thống; 

- Kiểm kê di sản văn hóa truyền thống; 

- Xây dựng danh mục kiểm kê di sản văn hóa truyền thống; 

- Xây dựng, tổng hợp, đề xuất các biện pháp bảo vệ di sản văn hóa truyền thống; 

- Báo cáo kết quả kiểm kê di sản văn hóa truyền thống; 

- Đánh giá kết quả kiểm kê di sản văn hóa truyền thống. 

2.2. Sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống 

- Tập huấn cho cộng đồng về sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống; 

- Triển khai sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể: phỏng vấn, điều tra, 

quay phim, chụp ảnh, lập bản đồ, báo cáo khoa học về di sản văn hóa truyền thống; 

- Trình diễn, trưng bày kết quả sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống; 

- Đánh giá kết quả sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống. 

3. Tổ chức bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc 

thiểu số 

3.1. Đối tượng thực hiện 

Các lễ hội truyền thống tiêu biểu tại các địa phương để khai thác, xây dựng 

sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; ưu tiên hỗ trợ bảo tồn các lễ hội truyền thống 

có nguy cơ mai một và các lễ hội tiêu biểu nhằm khai thác, xây dựng sản phẩm 

phục vụ phát triển du lịch tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
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3.2. Nội dung thực hiện 

- Khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để bảo tồn lễ hội truyền 

thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số; 

- Thuê chuyên gia nghiên cứu, chuyên gia tư vấn, hỗ trợ nghiên cứu, bảo 

tồn lễ hội truyền thống; 

- Mua vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, báo, 

tạp chí tham khảo, thiết kế, phần mềm, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, 

sưu tầm, bảo tồn lễ hội; 

 - Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy phương pháp, kỹ năng bảo tồn lễ hội 

truyền thống; 

  - Tổ chức trình diễn, tái hiện lễ hội truyền thống:  

+ Lắp đặt, trang trí sân khấu, khu vực trình diễn; thuê trang phục, đạo cụ, 

nhạc cụ; trang thiết bị, vật tư; lễ vật (phục vụ nghi lễ văn hóa);  

+ Hỗ trợ chi phí tập luyện, trình diễn diễn cho nghệ nhân, diễn viên là người 

dân tộc thiểu số tham gia trình diễn;  

+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho nghệ 

nhân, diễn viên là người dân tộc thiểu số; 

- Sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, giới thiệu 

lễ hội truyền thống các dân tộc; 

- Thông tin, tuyên truyền phục vụ bảo tồn lễ hội truyền thống các dân tộc 

thiểu số. 

4. Xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu 

tú người dân tộc thiểu số 

4.1. Đối tượng thụ hưởng: Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân 

tộc thiểu số sinh sống tại các địa phương trong cả nước. 

4.2. Nội dung thực hiện 

- Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân 

ưu tú người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt 

văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận;  

- Hỗ trợ kinh phí cho nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc 

thiểu số truyền dạy văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số. 

5. Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy 

văn hóa phi vật thể 

5.1. Đối tượng thụ hưởng 

- Nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc 

thiểu số; 

- Cộng đồng dân cư các điểm đến du lịch; 
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- Cán bộ, công chức làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và các lĩnh vực 

có liên quan ở cơ sở; 

- Các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại địa phương. 

5.2. Nội dung thực hiện 

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy về bảo 

tồn, phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể: Tiếng nói, chữ viết; Ngữ văn dân 

gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian (bao gồm: âm nhạc, múa, hát, sân khấu và 

các hình thức trình diễn dân gian khác); Tập quán xã hội (bao gồm: luật tục, hương 

ước, chuẩn mực đạo đức, nghi lễ và các phong tục khác); Lễ hội truyền thống; 

Nghề thủ công truyền thống; Tri thức dân gian (bao gồm: tri thức về thiên nhiên, 

đời sống con người, lao động sản xuất, y, dược học cổ truyền, ẩm thực, trang phục 

và các tri thức dân gian khác). 

b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vụ du lịch gắn với việc khai 

thác các giá trị văn hóa truyền thống tại các điểm đến du lịch tiêu biểu vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi: Văn hóa, giao tiếp ứng xử, kỹ năng đón tiếp phục vụ 

khách du lịch; Kỹ năng, phương pháp chế biến món ăn; kỹ năng phục vụ lưu trú 

du lịch; kỹ năng điều hành tour; kỹ năng hướng dẫn du lịch. 

c) Thời gian tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền 

dạy văn hóa phi vật thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

6. Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể 

các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một 

6.1. Đối tượng áp dụng 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có năng lực, điều kiện triển khai các 

chương trình nghiên cứu khoa học về văn hóa dân tộc thiểu số; 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động ở 

địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Nghệ nhân người dân tộc thiểu số; đồng bào các dân tộc thiểu số; 

- Cán bộ, công chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. 

6.2. Nội dung thực hiện 

- Nghiên cứu các giải pháp phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống 

các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một; nghiên cứu để bảo tồn môn thể thao dân 

tộc, thể thao đặc thù; nghiên cứu xây dựng luật thi đấu và tổ chức thi đấu thực 

nghiệm, chuẩn hóa trang thiết bị thi đấu môn thể thao dân tộc, thể thao đặc thù, 

phát triển môn thể thao dân tộc, thể thao đặc thù; 

- Khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để bảo tồn, phát huy các 

loại hình văn hóa phi vật thể, môn thể thao của các dân tộc thiểu số; 

- Thuê chuyên gia nghiên cứu, chuyên gia tư vấn, hỗ trợ nghiên cứu, bảo tồn; 
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- Mua vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, báo, 

tạp chí tham khảo, thiết kế, phần mềm, công nghệ phục vụ hoạt động các loại hình 

văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số; 

- Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số 

có nguy cơ mai một; kỹ năng phương pháp bảo tồn các môn thể thao dân tộc; 

- Tổ chức trình diễn, tái hiện các loại hình văn hóa phi vật thể: 

+ Lắp đặt, trang trí sân khấu, khu vực trình diễn; thuê trang phục, đạo cụ, 

nhạc cụ; trang thiết bị, vật tư; lễ vật (phục vụ nghi thức văn hóa truyền thống): 

+ Hỗ trợ chi phí tập luyện, biểu diễn cho nghệ nhân, diễn viên là người dân 

tộc thiểu số trình diễn đối với hoạt động bảo tồn, phục dựng văn hóa phi vật thể; 

+ Tiền ăn, tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho nghệ nhân, diễn 

viên là người dân tộc thiểu số; 

- Tổ chức thi đấu thực nghiệm các môn thể thao dân tộc; 

- Sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá 

văn hóa truyền thống các dân tộc; 

- Thông tin, tuyên truyền phục vụ bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa 

phi vật thể của các dân tộc thiểu số; 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo tồn, phát huy các loại 

hình văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số. 

7. Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số  

7.1. Đối tượng thụ hưởng 

Nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu 

số; các câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các thôn, bản vùng dân tộc thiểu số; 

Các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại địa phương. 

7.2. Nội dung thực hiện 

* Tổ chức xây dựng 03 loại mô hình gồm có: Mô hình trải nghiệm, tìm hiểu 

văn hóa đặc thù các dân tộc thiểu số, mô hình bảo vệ văn hóa phi vật thể các dân 

tộc thiểu số; Mô hình xây dựng đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số; Mô hình di 

sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản để phát triển cộng đồng các dân 

tộc thiểu số có di sản tương đồng. 

* Nội dung hoạt động  

- Khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để xây dựng mô hình; 

- Thuê chuyên gia nghiên cứu, chuyên gia tư vấn, hỗ trợ nghiên cứu xây 

dựng mô hình;  

- Mua vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, báo, 

tạp chí tham khảo, thiết kế, phần mềm, công nghệ phục vụ xây dựng mô hình; 
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- Tổ chức lớp tập huấn về phương pháp, kỹ năng xây dựng và nhân rộng 

các mô hình; 

 - Tổ chức thực nghiệm các mô hình:  

+ Lắp đặt, trang trí sân khấu, khu vực trình diễn; thuê trang phục, đạo cụ, nhạc 

cụ; trang thiết bị, vật tư phục vụ xây dựng các mô hình;  

+ Hỗ trợ chi phí tập luyện, biểu diễn cho nghệ nhân, diễn viên là người dân 

tộc thiểu số trình diễn đối với hoạt động bảo tồn, phục dựng văn hóa phi vật thể;  

+ Tiền ăn, tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho nghệ nhân, diễn 

viên là người dân tộc thiểu số; 

- Sản xuất phim tài liệu về quá trình xây dựng các mô hình, phục vụ công tác 

bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống các dân tộc; 

- Thông tin, tuyên truyền rộng rãi các mô hình; 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng các mô hình. 

8. Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư 

8.1. Đối tượng thụ hưởng: Nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín 

và đồng bào dân tộc thiểu số. 

8.2. Nội dung thực hiện:  

- Khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để xây dựng câu lạc bộ sinh 

hoạt văn hóa dân gian;  

- Mua vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, tài liệu phục vụ xây dựng câu lạc bộ 

sinh hoạt văn hóa dân gian; 

- Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa dân gian; 

  - Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ định kỳ (tập luyện, biểu diễn văn hóa - nghệ 

thuật, cuộc thi văn nghệ dân gian):  

+ Lắp đặt, trang trí sân khấu, khu vực trình diễn; thuê trang phục, đạo cụ, 

nhạc cụ; trang thiết bị, vật tư; lễ vật phục vụ nghi thức văn hóa truyền thống; 

+ Hỗ trợ chi phí tập luyện, biểu diễn cho nghệ nhân, diễn viên là người dân 

tộc thiểu số; 

+ Chi giải thưởng cho cá nhân, tập thể, bồi dưỡng cho người phục vụ, người 

dẫn chương trình tại các cuộc thi văn nghệ của câu lạc bộ; 

+ Tiền ăn, tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ nghệ nhân, diễn viên 

là người dân tộc thiểu số. 

- Sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá 

văn hóa dân gian; 

- Thông tin, tuyên truyền phục vụ bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa 

phi vật thể của các dân tộc thiểu số. 
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9. Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

9.1. Đối tượng thụ hưởng 

Đội văn nghệ được thành lập tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn thuộc 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nơi có phong trào văn nghệ hoạt động sôi nổi, 

tích cực tại các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

9.2. Nội dung thực hiện 

- Chi hướng dẫn tổ chức và hoạt động cho đội văn nghệ;  

- Dàn dựng và biểu diễn các chương trình văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính 

trị, các sự kiện văn hóa, xã hội, ngày lễ, kỷ niệm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn 

hóa tinh thần của đông đảo quần chúng nhân dân ở địa phương. 

- Mua sắm trang phục, đạo cụ, nhạc cụ; thuê hoặc mua sắm thiết bị âm 

thanh, ánh sáng đáp ứng tối thiểu nhu cầu tập luyện, biểu diễn. 

- Thù lao bồi dưỡng trong tập luyện, biểu diễn. 

10. Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 

10.1. Đối tượng hưởng lợi  

- Các điểm đến du lịch khu vực đồng bào dân tộc thiểu số;  

- Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh điểm đến du lịch;  

- Các hộ gia đình, người dân địa phương. 

10.2. Nội dung thực hiện 

- Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn;  

- Trang bị nhạc cụ, đạo cụ biểu diễn;  

- Thiết kế nhà vệ sinh đạt chuẩn phù hợp với địa phương;  

- Trang bị thùng rác công cộng;  

- Sưu tầm, phục chế, phục dựng hiện vật;  

- Thiết kế, lắp đặt biển chỉ dẫn du lịch;  

- Hỗ trợ xây dựng nhà trưng bày;  

- Xây dựng trung tâm thông tin du lịch;  

- Hỗ trợ phục dựng cảnh quan, làm giàu tài nguyên, đường dạo nội bộ, điện 

chiếu sáng, sơ đồ tour tuyến, biển hiệu các hộ gia đình có dịch vụ phục vụ khách 

du lịch. 
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11. Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa 

truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số 

11.1. Đối tượng thụ hưởng 

- Cấp tỉnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở 

Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Ban dân tộc hoặc cơ quan 

phụ trách công tác dân tộc tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Cấp huyện: Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng dân tộc hoặc cơ quan phụ 

trách công tác dân tộc huyện vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Cấp xã: Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban mặt trận 

tổ quốc xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới. Các tổ chức chính trị-xã 

hội-nghề nghiệp thuộc xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới. 

- Cấp thôn bản: Thôn, bản thuộc xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Thôn 

bản thuộc xã, phường vùng biên giới. 

- Trường học: Lớp thuộc trường tiểu học, trung học cơ sở xã vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi; Lớp thuộc các trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú các 

tỉnh, thành phố vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

11.2. Nội dung thực hiện:  

Xuất bản ấn phẩm thông tin giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của gia đình, 

thôn bản, làng xã trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi; giới thiệu các 

phương pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc 

thiểu số; các mô hình phát triển du lịch bền vững tại các khu, điểm du lịch vùng 

dân tộc thiểu số; các tiềm năng, thế mạnh, thành tựu phát triển kinh tế, xóa đói 

giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi bằng tiếng dân tộc thiểu số và tiếng 

nước ngoài. 

12. Tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, 

nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số 

12.1. Đối tượng áp dụng 

- Các tỉnh, thành phố đăng cai tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về 

các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số theo 

khu vực và toàn quốc, theo từng dân tộc, loại hình nghệ thuật theo Đề án “Tổ chức 

định kỳ Ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào 

các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030” (Quyết 

định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch); 

- Các tỉnh, thành phố đăng ký tham gia theo văn bản của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch thông báo hằng năm. 
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12.2. Nội dung thực hiện 

Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội: Liên hoan nghệ thuật quần 

chúng, trình diễn trang phục dân tộc, dệt thổ cẩm truyền thống; Trình diễn, giới 

thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa các dân tộc; Trưng bày triển 

lãm các đặc trưng văn hóa, ẩm thực các dân tộc; Tổ chức thi đấu thể thao truyền 

thống và trò chơi dân gian; Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch cộng 

đồng và một số hoạt động khác do địa phương đăng cai đề xuất với Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

12.3. Quy trình, định mức áp dụng theo Quyết định số 596/QĐ-BVHTTDL 

ngày 27/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tiêu 

chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các 

chương trình văn hóa, nghệ thuật; ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao, 

du lịch phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, quân dân biên giới, 

hải đảo và các quy định khác có liên quan. 

13. Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu 

số trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao 

truyền thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số 

13.1. Tổ chức đa dạng các hoạt động thi đấu thể thao truyền thống (cấp 

huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia) trong khuôn khổ các Ngày hội, Liên hoan, Giao 

lưu văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền 

thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số. 

13.2. Căn cứ thực hiện: Áp dụng Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-

BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; Quyết 

định số 596/QĐ-BVHTTDL ngày 27/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh 

tế - kỹ thuật tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật; ngày hội, giao lưu, liên 

hoan văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu 

số, quân dân biên giới, hải đảo và các quy định khác có liên quan. 

14. Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống 

tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại 

các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kết hợp với nghiên cứu, khảo 

sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho 

các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

14.1. Đối tượng thụ hưởng 

- Các điểm đến du lịch khu vực đồng bào dân tộc thiểu số; 

- Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh điểm đến du lịch; 

- Các hộ gia đình, người dân địa phương. 
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14.2. Nội dung thực hiện 

- Thuê chuyên gia tư vấn xây dựng các chương trình truyền thông; 

- Hỗ trợ xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhằm truyền 

thông, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số 

theo dự án hoặc đề cương chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, các cuộc thi sáng tạo nghệ thuật về văn 

hóa các dân tộc thiểu số; các cuộc trưng bày, triển lãm đề tài về dân tộc thiểu số; 

- Quảng bá, xúc tiến, truyền thông du lịch kết hợp nghiên cứu, khảo sát tiềm 

năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi: 

 + Xây dựng website, trang mạng xã hội, ứng dụng di động trong lĩnh vực 

du lịch; 

 + Xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng bá trực tuyến trong lĩnh vực 

du lịch; 

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thương hiệu du lịch Việt 

Nam trong và ngoài nước; 

+ Tổ chức các đoàn khảo sát cho báo chí, doanh nghiệp trong và ngoài nước; 

+ Tổ chức các đoàn khảo sát cho báo chí, doanh nghiệp nước ngoài đến 

khảo sát điểm đến đồng bào dân tộc thiểu số; 

+ Tổ chức các chương trình tọa đàm, hội thảo nghiên cứu xây dựng sản 

phẩm du lịch; 

+ Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch của điểm đến. 

15. Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của 

các dân tộc thiểu số 

15.1. Đối tượng áp dụng: Làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các 

dân tộc thiểu số có tiềm năng khai thác, phát triển kinh tế, du lịch. 

15.2. Nội dung thực hiện 

 a) Bảo tồn giá trị văn hóa vật thể  

 - Bảo tồn các công trình kiến trúc, các công cụ lao động và sinh hoạt tiêu 

biểu, các sản phẩm của quá trình lao động sáng tạo từ nghề thủ công truyền thống 

và các sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học của đồng bào dân 

tộc thiểu số.  

- Bảo tồn cảnh quan không gian văn hoá truyền thống của làng, bản như 

bến sông, bến hồ, giếng làng, cổng làng, cảnh quan khu vực sông, suối, ao, hồ, 

rừng cây, thác nước, cây cổ thụ, hòn núi, tảng đá và các vật thể tự nhiên hoặc nhân 

tạo gắn với đời sống tín ngưỡng, tâm linh. 
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b) Bảo tồn giá trị văn hoá phi vật thể: Trò chơi dân gian; dân ca, dân nhạc, 

dân vũ; lễ hội truyền thống; ngữ văn dân gian; trang phục truyền thống; nghề thủ 

công truyền thống; văn hóa ẩm thực truyền thống; tri thức dân gian. 

c) Hỗ trợ phát triển du lịch: Hỗ trợ xúc tiến, quảng bá du lịch; Hỗ trợ phát 

triển thương hiệu du lịch. 

15.3. Quy trình thực hiện 

- Bước 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn 

hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch (gọi tắt là Sở) tổ chức điều tra, 

khảo sát địa điểm đề xuất dự án theo các tiêu chí được quy đinh tại Phụ lục số 01 

của Quyết định số 2503/QĐ-BVHTTDL ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Bước 2: Căn cứ kết quả khảo sát, Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành 

phố có Tờ trình kèm Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc) hỗ trợ thực hiện dự án bảo tồn làng, 

bản truyền thống của địa phương mình; 

- Bước 3: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khảo sát địa điểm thực 

hiện dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố đề xuất; Nếu phù hợp với các tiêu 

chí đánh giá, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp dự án do Ủy ban nhân 

dân tỉnh/thành phố đề xuất vào Kế hoạch năm để trình cơ quan có thẩm quyền 

xem xét, thống nhất; 

- Bước 4: Sau khi được cơ quan có thẩm quyền thống nhất, phân bổ vốn ngân 

sách trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố lập dự 

án bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển đời sống kinh tế và 

phát triển du lịch. 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố giao Sở căn cứ vào hướng dẫn 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quy định hiện hành để lập dự án; Sở 

tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực theo quy định hiện hành, xây dựng 

dự án theo đúng quy trình, thủ tục; 

- Bước 6: Sau khi hoàn thiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố có Tờ 

trình kèm theo Hồ sơ dự án gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn 

hóa dân tộc và Vụ Kế hoạch, Tài chính) để tổ chức thẩm định, thỏa thuận; 

- Bước 7: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Hội đồng thẩm định 

để tổ chức thẩm định Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án; 

- Bước 8: Sau khi có ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định, Sở phối hợp 

với đơn vị tư vấn lập dự án tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ dự án (02 bộ hoàn chỉnh) 

và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc) để thống 

nhất thỏa thuận nội dung thực hiện.  
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- Bước 9: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành Quyết định phê duyệt 

dự án và giao cho cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với tính 

chất dự án làm Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện dự án; 

- Bước 10: Chủ đầu tư tổ chức quy trình lựa chọn nhà thầu, ký kết Hợp 

đồng với nhà thầu có đủ năng lực theo quy định để triển khai các gói thầu của 

dự án; 

- Bước 11: Nhà thầu tổ chức triển khai thực hiện Hợp đồng. 

- Bước 12: Sau khi tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình, 

các sản phẩm của dự án, Chủ đầu tư có văn bản báo cáo hoàn thành thi công xây 

dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng và các sản phẩm của dự án kèm theo 

Hồ sơ liên quan (02 bộ) gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa 

dân tộc và Vụ Kế hoạch, Tài chính) để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dự án.  

- Bước 13: Căn cứ nội dung văn bản trả lời của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát và tổ chức khắc phục 

các tồn tại (nếu có) và báo cáo kết quả xử lý, khắc phục. 

- Bước 14: Đưa công trình vào sử dụng, các sản phẩm của dự án vào khai 

thác và tiến hành thủ tục thanh, quyết toán theo quy định hiện hành. 

15.5. Nội dung, tiêu chí, định mức áp dụng theo Quyết định số 2503/QĐ-

BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định 

mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát 

triển đời sống kinh tế và phát triển du lịch và các quy định khác có liên quan.  

16. Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số 

16.1. Đối tượng hưởng lợi 

Các xã, thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh 

sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

16.2. Nội dung tủ sách 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao, gia đình 

về du lịch; cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hôn 

nhân, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống, xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng dân tộc thiểu số; 

- Giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của gia đình, thôn bản, làng xã trong 

cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi; giới thiệu các phương pháp, kỹ năng 

bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số; các mô hình 

phát triển du lịch bên vững tại các khu, điểm du lịch vùng dân tộc thiểu số; 

- Các chủ đề khác có liên quan đến các dân tộc thiểu số. 
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16.3. Nội dung hỗ trợ 

- Chi mua tài liệu, sách cho tủ sách mới xây dựng; cập nhật, bổ sung sách, 

tài liệu mới cho tủ sách hiện có phù hợp với yêu cầu sử dụng của cán bộ và nhân 

dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số;  

 - Chi mua tủ mới hoặc bảo dưỡng tủ sách định kỳ; 

 - Một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng, quản lý và 

khai thác Tủ sách. 

16.2. Tổ chức thực hiện 

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố giao thư viện tỉnh 

phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tham mưu, đề xuất danh sách các xã trên địa bàn để xây dựng tủ sách 

cộng đồng theo tiêu chí đề ra; 

- Hỗ trợ các đơn vị, cá nhân đi khảo sát địa điểm triển khai xây dựng tủ sách 

cộng đồng (hình thức khảo sát có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình dịch bệnh 

Covid-19 để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh) và các hoạt động khác 

trong quá trình triển khai Dự án 6; 

- Tổ chức tập huấn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ đối với người làm công 

tác thư viện tại tủ sách cộng đồng các xã; 

- Luân chuyển tài liệu, tăng cường nguồn lực thông tin đến các tủ sách cộng 

đồng mới được thành lập tại các xã; 

- Lồng ghép báo cáo tình hình hoạt động của các tủ sách cộng đồng tại các 

xã theo Dự án 6 trong báo cáo chung về hoạt động của hệ thống thư viện trên địa 

bàn theo quy định; 

- Cử cán bộ chuyên môn triển khai nhiệm vụ trên và cung cấp thông tin (Họ 

và tên, Chức vụ, Số điện thoại, Email) để làm đầu mối liên hệ, phối hợp với Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình triển khai Dự án 6.  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố giao thư viện tỉnh xây 

dựng Kế hoạch triển khai bao gồm: Mục tiêu, tiêu chí, số lượng, địa điểm, kinh 

phí phân bổ, thời gian thực hiện… gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua 

Vụ Thư viện). Trên cơ sở đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ lựa chọn những 

nhà xuất bản/nhà sách uy tín, lập danh mục sách có nội dung phong phú, phù hợp 

với đối tượng thụ hưởng và gửi về cho địa phương tham khảo chấm chọn. 

b) Ủy ban Nhân dân cấp xã: bố trí địa điểm, nhân sự, quỹ lương và xây 

dựng cơ chế hoạt động nhằm đảm bảo, duy trì tủ sách cộng đồng phục vụ nhân 

dân, đồng bào dân tộc trên địa bàn xã. 



15 
 

17. Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di 

tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số 

17.1. Đối tượng áp dụng: Các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có 

giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số. 

17.2. Căn cứ thực hiện 

- Luật Di sản văn hóa (năm 2001); 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa (năm 2009); 

- 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 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

- Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

Quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; 

- Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính 

phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, 

dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

- Thông tư số 04 /2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và 

lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia; 

- Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng 

di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. 

- Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về sưu tầm hiện vật của bảo 

tàng công lập; 

- Thông tư số 04/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định Chương trình bồi dưỡng kiến 

thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

- Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích. 
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18. Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị 

tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

18.1. Đối tượng hỗ trợ 

Các xã, thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh 

sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

18.2. Nội dung hỗ trợ 

a) Xây dựng mới Nhà văn hóa - Khu thể thao đối với thôn đặc biệt khó khăn 

nơi chưa có nhà Văn hóa. 

b) Cải tạo Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn hiện có nhưng đã xuống cấp 

thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nơi có phong trào văn nghệ hoạt động 

sôi nổi, tích cực. 

c) Chi hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao đối với 

các Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, làng, ấp, bản. 

18.3. Căn cứ thực hiện:  

- Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt 

động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn;  

- Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, 

cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao và các quy định hiện 

hành có liên quan. 

19. Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số 

19.1. Đối tượng thực hiện 

Các mô hình cho di sản tiêu biểu thuộc các loại hình di sản văn hóa phi vật 

thể và các mô hình đối với di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh. 

19.2. Nội dung thực hiện 

Xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái 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. Mô hình tổng thể bao gồm: 

a) Cơ sở hạ tầng: Không gian, lãnh thổ, địa điểm văn hóa; Giao thông tiếp 

cận điểm đến; Công trình kiến trúc công cộng; Công trình nhà ở cộng đồng; Công 

trình phục vụ khách tham quan; Không gian văn hóa liên quan. 
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b) Tổ chức thực hiện:  

- Cộng đồng chủ thể: Thực hiện việc bảo tồn, giới thiệu và quản lý di sản 

phục vụ cho sự phát triển bền vững;  

- Cộng đồng khách thể: Chính quyền địa phương hỗ trợ cộng đồng trong 

hoạch định, quản lý và định hướng cho bảo tàng; Bảo tàng địa phương hướng dẫn 

về nghiệp vụ. 

c) Di sản lựa chọn: Phải bảo đảm cả yếu tố văn hóa và tự nhiên cấu thành 

nên khu vực hiện sinh sống của di sản văn hóa (Yếu tố văn hóa: bao gồm các di 

sản văn hóa phi vật thể thể hiện qua lối sống, phương thức sản xuất, sinh hoạt, 

phong tục tập quán, nghi lễ tín ngưỡng tâm linh…; Yếu tố tự nhiên: bao gồm các 

di sản thiên nhiên sẵn có tại khu vực). 

19.3. Căn cứ thực hiện 

- Luật Di sản văn hóa (năm 2001); 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa (năm 2009); 

- Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

Quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; 

- Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính 

phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, 

dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

- Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và 

lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia; 

- Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về sưu tầm hiện vật của bảo 

tàng công lập. 

- Các quy định khác về đầu tư, quản lý công trình xây dựng có liên quan. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách Trung ương 

1.1. Bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để triển khai Dự 

án 6 theo Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 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 (Quyết 

định số 39/2021/QĐ-TTg). 
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1.2. Nguốn vốn đầu tư Trung ương hỗ trợ đối với các nhiệm vụ:  

- Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các 

dân tộc thiểu số; 

- Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị 

tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; 

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu; 

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

- Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái 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. 

1.3. Nguồn vốn sự nghiệp Trung ương hỗ trợ đối với các nhiệm vụ còn lại 

của Dự án 6.  

2. Ngân sách địa phương 

2.1. Các địa phương tự cân đối được ngân sách: 100% kinh phí thực hiện 

các nội dung, nhiệm vụ của Dự án được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và 

các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác trên địa bàn. 

2.2. Các địa phương còn lại bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương 

với tỷ lệ tương ứng theo quy định tại Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg và huy động 

các nguồn kinh phí hợp pháp khác trên địa bàn để thực hiện, hoàn thành mục tiêu, 

nhiệm vụ của được cấp có thẩm quyền giao. 

3. Định mức kinh phí cho các nhiệm vụ 

Nội dung, mức chi cụ thể cho các nhiệm vụ của Dự án 6 thực hiện theo 

hướng dẫn của Bộ Tài chính. Việc lập dự toán, phân bổ dự toán, chấp hành dự 

toán và quyết toán kinh phí Chương trình thực hiện theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn Luật; cơ chế 

quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định 

của pháp luật hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1.1. Vụ Văn hoá dân tộc là cơ quan đầu mối hướng dẫn các địa phương, 

đơn vị triển khai Dự án 6; tổng hợp và đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn; 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả 

và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết, bảo đảm kế hoạch được 

thực hiện hiệu quả và đồng bộ;  



19 
 

1.2. Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc xây 

dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 05 năm 

và hằng năm giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương thực 

hiện đối với Dự án 6, gửi Ủy ban Dân tộc để tổng hợp vào kế hoạch chung theo 

quy định. 

1.3. Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Cục Di sản văn hóa, 

Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Thư viện và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai các nhiệm 

vụ của Dự án 6 đảm bảo đúng đối tượng, quy trình, định mức và các quy định của 

pháp luật hiện hành. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  

2.1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn 

hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu triển 

khai thực hiện Dự án 6; phối hợp với các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh/thành phố rà soát, tổng hợp, đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguồn 

vốn giai đoạn 05 năm và hằng năm. Các nhiệm vụ, nội dung đề xuất cần bảo đảm 

tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với mục tiêu, đối tượng của Dự án 

đã được phê duyệt. 

2.2. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, phương 

hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ, kinh phí 

triển khai Dự án 6 của năm tiếp theo gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua 

Vụ Văn hóa dân tộc) trước ngày 30 tháng 7 hằng năm để tổng hợp. 

2.3. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, 

ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện dự 

án phù hợp với điều kiện của địa phương (nếu cần). 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(qua Vụ Văn hóa dân tộc) để kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung./. 

Nơi nhận:    
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TƯ;                                                                                

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Văn phòng ĐPTƯ Chương trình; 

- Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ có liên quan; 

- Các Sở VHTTDL, VHTTTTDL, VHTT, DL; 

- Lưu: VT, VHDT, dha (180b). 

                                                                                        

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

  

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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