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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống 

 các dân tộc thiểu số Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn huyện Cao Lộc 

 

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 07/5/2021 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các 

dân tộc thiểu số Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021, UBND huyện 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Góp phần thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống 

của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn huyện Cao Lộc (Nùng, Tày, Dao...); 

đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân 

tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền 

thống của các dân tộc trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

Bám sát nội dung Đề án và kế hoạch của UBND tỉnh để nghiên cứu, bảo tồn, 

phát huy những loại hình trang phục truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số 

trên địa bàn huyện để tạo ra phương thức, biện pháp bảo tồn và phát huy trang 

phục truyền thống gắn với hoạt động khai thác, phát triển du lịch nhằm góp phần 

tạo việc làm, tăng thu nhập cho cư dân tại địa phương.  

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI  

 1. Nội dung 

Tuyên truyền, bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc  

Tày, Nùng, Dao trên địa bàn được duy trì, đưa trang phục truyền thống phổ biến 

hơn vào trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc, để mỗi người dân nâng cao ý 

thức hơn trong việc bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc 

trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá và phát huy trang 

phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch địa phương. 

2. Tham gia các hoạt động liên hoan trình diễn, triển lãm giới thiệu 

trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số do tỉnh tổ chức 

Phối hơp̣ các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch triển khai thực hiện các nội dung Đề án trong năm 2021 trên địa bàn theo Kế 

hoạch. 

 Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 
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tham gia các hoạt động liên hoan trình diễn, triển lãm giới thiệu trang phục truyền 

thống của các dân tộc thiểu số theo nội dung yêu cầu của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

3. Hình thức tuyên truyền 

Xây dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền, thông tin hình ảnh về trang 

phục truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện, tỉnh và trang phục 

truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam, lồng ghép quảng bá giới thiệu về tiềm 

năng du lịch của địa phương; tuyên truyền gắn với giới thiệu, quảng bá các tiềm 

năng, thế mạnh của tỉnh, huyện trong thời kỳ phát triển và hội nhập.  

 Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã, tuyên truyền lồng ghép 

tại các cuộc họp nhà văn hóa thôn, khối phố và các cuộc sinh hoạt các câu lạc bộ... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tham mưu kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Đề án “Bảo 

tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn 

huyện. 

Phối hợp các đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết để tham gia các hoạt động liên hoan trình diễn, triển lãm giới thiệu trang 

phục truyền thống của các dân tộc thiểu số theo nội dung yêu cầu của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

Theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn vị báo 

cáo cấp trên theo quy định. Tiếp nhận các ấn phẩm tuyên truyền chuyển tới các 

đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Xây dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền, thông tin hình ảnh về trang 

phục truyền thống của đồng bào các dân tộc trong huyện, tỉnh và trang phục truyền 

thống các dân tộc thiểu số Việt Nam, lồng ghép quảng bá giới thiệu về tiềm năng 

du lịch của địa phương; tuyên truyền gắn với giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, 

thế mạnh của huyện, tỉnh trong thời kỳ phát triển và hội nhập. 

Phối hợp các đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan gia các hoạt động liên 

hoan trình diễn, triển lãm giới thiệu trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu 

số theo nội dung yêu cầu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Căn cứ nội dung chương trình cụ thể của từng năm học, chủ động triển khai 

các nội dung về việc bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của đồng bào các 

dân tộc Nùng, Tày, Dao... trong các trường học trên địa bàn huyện; đồng thời đưa 

nội dung thực hành chủ đề bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của đồng 

bào các dân tộc vào các hoạt động ngoại khóa của nhà trường; khuyến khích các 

trường học sử dụng trang phục truyền thống thay cho đồng phục của học sinh. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
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Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên hệ thống 

Đài truyền thanh cấp xã và lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, khối phố, 

sinh hoạt các Câu lâc bộ... 

Phối hợp các cơ quan, đơn vị chuyên môn của cấp trên tích cực tham gia các 

hoạt động liên hoan trình diễn, triển lãm giới thiệu trang phục truyền thống của các 

dân tộc thiểu số theo nội dung yêu cầu của cấp trên. 

UBND huyện  yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ nội 

dung Kế hoạch này tổ chức triển khai và phối hợpthực hiện có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VHTT; GD ĐT; 

- Trung tâm VHTT&TT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện (đăng tải); 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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