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BÁO CÁO 

Kết quả tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người 

Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể  

đại diện  của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về Tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của 

người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022; Công văn số 2564/UBND-

THVX ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh một số 

nội dung Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022; Công văn số 

843/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 20/8/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị phối hợp thực hiện một số nội dung tổ chức Lễ 

đón nhận Bằng của UNESCO. 

Thực hiện Kế hoạch số 3127 /KH-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về tham dự Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, 

Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả tham gia Lễ đón nhận 

Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào 

danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên 

năm 2022, như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác tham mưu chuẩn bị tham gia Lễ đón nhận 

- Sau khi nhận được Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực 

hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa 

phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022; Công văn số 

2564/UBND-THVX ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều 

chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022, để kịp thời 

triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ, Sở Văn hóa, Thể thao 
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và Du lịch đã báo cáo, UBND tỉnh xin chủ trương tham gia của UBND tỉnh. Phối 

hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh ban hành (Kế 

hoạch số 3127 /KH-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh về tham dự Lễ đón 

nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” 

vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành 

Tuyên năm 2022).  

- Thực hiện Kế hoạch số 3127 /KH-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh 

về tham dự Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, 

Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 

và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu 

xây dựng, ban hành Kế hoạch số 1424/KH-SVHTTDL về việc tham dựa Lễ đón 

nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” 

vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành 

Tuyên năm 2022 để tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao. 

- Căn cứ Công văn số 843/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 20/8/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị phối hợp thực 

hiện một số nội dung tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO. Trên cơ sở Kế 

hoạch đã ban hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đã ban hành 

Công văn số 1437/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 25/8/2022 về việc cung cấp danh 

sách Đoàn Nghệ nhân tham dự Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của 

người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện  của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 tại tỉnh Tuyên Quang. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND về việc trưng tập và thành 

lập đoàn cán bộ, nghệ nhân tham dự Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then 

của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022. 

2. Thành phần, số lượng đại biểu tham gia Ngày hội 

Đoàn đại biểu, nghệ nhân của tỉnh Lai Châu tham dự Lễ đón nhận Bằng ghi 

danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di 

sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 

gồm 20 người (Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, chuyên viên Văn phòng, lái xe UBND 

tỉnh: 03 người; Lãnh đạo, chuyên môn, lái xe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 05 

người; Lãnh đạo, chuyên môn Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 người; Lãnh đạo, chuyên 
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môn, lái xe Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh: 03 người; Nghệ nhân thực hành 

Then dân tộc Thái: 05 người; Doanh nghiệp: 01 người). 

3. Lịch trình, nội dung, kết quả tham gia 

- Từ ngày 29 - 30/8/2022: Chủ trì, phối hợp đón tiếp các nghệ nhân từ địa 

phương ra tỉnh; bố trí địa điểm ăn, nghỉ cho các nghệ nhân đảm bảo chu đáo. 

- Từ ngày 31/8 – 01/9/2022: Tổ chức đưa các đại biểu, nghệ nhân về Thành phố 

Tuyên Quang; bố trí phương tiện, cử cán bộ dẫn đoàn; nắm bắt, tiếp cận theo dõi, phổ 

biến, hướng dẫn đại biểu tham gia các hoạt động theo yêu cầu của Ban Tổ chức. 

- Từ ngày 02 - 04/9/2022: Đoàn đại biểu, nghệ nhân của tỉnh đã tham gia các 

hoạt động Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, 

Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 

và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022. 

- Ngày 05/9/2022: Đoàn đại biểu, nghệ nhân trở về thành phố Lai Châu, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đại 

biểu, nghệ nhân đảm bảo chu đáo. 

 - Ngày 06/9/2022: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật tỉnh tiếp tục bố trí phương tiện của đơn vị đưa các đại biểu, nghệ 

nhân trở về địa phương cơ sở an toàn. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở 

Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ 

hội Thành Tuyên năm 2022 là sự kiện văn hóa quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng 

được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, việc tham dự sự kiện đã nhận được sự quan 

tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo 

UBND tỉnh Lai Châu; sự quan tâm đón tiếp của lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên 

Quang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; sự phối hợp chặt chẽ, 

thống nhất của các cơ quan, đơn vị như Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và 

Ủy ban nhân dân các huyện Nậm Nhùn, Than Uyên, Phong Thổ và Thành phố Lai 

Châu cùng với sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các nghệ nhân là đồng bào 

các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

- Trong quá trình tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then 

của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể 

đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022, Đoàn cán bộ, đại biểu 
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của tỉnh Lai Châu đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của Ban Tổ chức, nêu 

cao tinh thần trách nhiệm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tham gia đầy đủ 

các nội dung hoạt động theo kế hoạch và yêu cầu của Ban Tổ chức, đảm bảo an 

toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. 

- Các đại biểu dân tộc Thái đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong 

việc giới thiệu hình ảnh con người Lai Châu đến với cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam nhằm góp phần tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể khẳng định bản sắc văn 

hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, các dân tộc Tày, 

Nùng, Thái nói riêng; đồng thời tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về giá trị của di 

sản và ý nghĩa của việc UNESCO ghi danh “Thực hành Then của  người Tày, 

Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại; gắn tuyên truyền, quảng bá di sản với quảng bá tiền năng, thế mạnh phát 

triển du lịch của mỗi địa phương có di sản Then. 

- Tham gia các hoạt động tại Lễ đón nhận và Lễ hội là dịp để cán bộ, các 

nghệ nhân thực hành di sản Then ở tỉnh Lai Châu nâng cao ý thức, trách nhiệm 

trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

di sản Then trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Trên đây là Báo cáo kết quả tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực 

hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa 

phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu./. 

 

Nơi nhận:        
- Bộ VHTTDL (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính; 

- UBND các huyện: Nậm Nhùn, Than Uyên, Phong Thổ 

và Thành phố Lai Châu; 

- Trung tâm VHNT tỉnh; 

- Phòng VH&TT các huyện: Nậm Nhùn, Than Uyên, 

Phong Thổ và Thành phố Lai Châu; 

- Trung tâm VH,TT&TT các huyện: Nậm Nhùn, Than 

Uyên, Phong Thổ và Thành phố Lai Châu; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Trần Mạnh Hùng 
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