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Kết quả giám sát việc thực hiện Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển  

văn hóa các dân tộc huyện Mường Chà gắn với phát triển KT - XH  

giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025  
(Trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI) 
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              Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà 

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về việc thành lập đoàn giám sát 

chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND 

huyện về việc thông qua Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc 

huyện Mường Chà gắn với phát triển KT - XH giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 

đến năm 2025 (viết tắt: Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của HĐND huyện), Đoàn 

giám sát của HĐND huyện đã tiến hành giám sát trực tiếp tại  UBND 06 xã: Ma 

Thì Hồ, Huổi Lèng, Sa Lông, Mường Mươn, Pa Ham, Mường Tùng và Phòng Văn 

hóa & Thông Tin, các xã còn lại giám sát thông qua báo cáo. Trên cơ sở báo cáo 

của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và giám sát trực tiếp một số cơ quan, đơn vị, 

sau khi thống nhất ý kiến, Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát cụ thể như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Mường Chà là một huyện miền núi, biên giới, với diện tích tự nhiên: 

118.989,5 ha; có đường biên giới giáp với huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, 

nước CHDCND Lào dài 21,813 km. Huyện có 11 xã và 01 thị trấn (trong đó 11 xã 

đặc biệt khó khăn; 3 xã biên giới ), 110 bản, tổ dân phố; dân số 50.841 nhân khẩu, 

gồm 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó: Dân tộc Mông chiếm 68,73%, 

dân tộc Thái chiếm 15,28%; dân tộc Kinh chiếm 5,51%; dân tộc Kháng chiếm 

2,32%; dân tộc Khơ Mú chiếm 6,72%; dân tộc Hoa chiếm 1,23%; còn lại là các 

dân tộc khác.  

Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự phong phú và đa dạng về 

các loại hình di sản văn hóa, là điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn di sản tiêu 

biểu để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.  

Địa bàn huyện rộng, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao, trình độ 

dân trí không đồng đều, ngân sách chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách cấp trên; cơ sở 

vật chất chưa đồng bộ, đặc biệt là các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Một số xã, 

bản có nhà văn hóa nhưng chưa có thiết bị hoạt động hoặc đã cũ hỏng. Ý thức của 

một bộ phận Nhân dân về công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc còn 

hạn chế đã ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án 
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 Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của HĐND huyện và các văn bản 

chỉ đạo khác có liên quan. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1733/QĐ-

UBND ngày 24/05/2017 về phê duyệt Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa 

các dân tộc huyện Mường Chà gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-

2020, định hướng đến năm 2025 và một số văn bản triển khai thực hiện
1
. Trong đề 

án, UBND huyện đã xác định mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với 

điều kiện thực tế của huyện; giao phòng Văn hóa - Thông tin là cơ quan thường 

trực, chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, đồng thời phối hợp với các cơ quan 

phòng, ban, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện  

Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện, tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý bảo tồn và phát triển văn hóa các 
dân tộc trên địa bàn; quan tâm phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ làm công tác văn hóa, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước về bảo 
tồn và phát triển văn hóa các dân tộc. 

2. Công tác tuyên truyền 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến, quán triệt nội dung của đề án và các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức và người dân bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên 

Cổng thông tin điện tử của huyện, tin bài, phóng sự, xây dựng chuyên trang, chuyên 

mục, tiểu phẩm, kịch ngắn, kịch vui, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động 

nhằm truyền tải các nội dung về quản lý, bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc 

trên địa bàn. Cụ thể, đã thực hiện 560 buổi tuyên truyền, đăng 52 tin, bài viết và 22 

phóng sự về bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa các dân tộc của huyện.  

Qua công tác tuyên truyền nhận thức của cấp ủy, chính quyền cấp xã, thị trấn 

về công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn được nâng lên. Từ 

đó đã xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong hiện tại và giai đoạn tiếp 

theo, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc phát hiện, gìn giữ, bảo 

tồn và phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa tại cộng đồng, địa phương; góp 

phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn huyện.  

3. Kết quả thực hiện đề án 

3.1. Về thực hiện các mục tiêu cụ thể giai đoạn 2016 - 2020  

                                           
1
 Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/02/2017 về thực hiện Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc 

huyện Mường Chà năm 2017 và giai đoạn 2017-2020; Công văn số 80/UBND-VX ngày 23/01/2018 về báo cáo tình hình thực 

hiện Quyết định bảo vệ và phát huy các giá trị di tích theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 4/10/2016 của UBND tỉnh Điện 

Biên; Công văn số 1145/UBND-VX ngày 15/11/2018 về xin ý kiến góp ý vào dự thảo “Kế hoạch đề án tiếp tục bảo tồn và phát 

triển văn hóa các dân tộc huyện Mường Chà gắn với phát triển kinh tế -xã hội” năm 2019; Kế hoạch số 173/KH-UBND  ngày 

17/12/2018 của UBND huyện thực hiện Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc huyện Mường Chà gắn với phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2019; Công văn số 531/UBND ngày 21/5/2019 phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bảo 

tồn di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và phát huy vai trò của Nghệ nhân ưu tú; Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 09/9/2019  

về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Mường Chà giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 

2030; 
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- Đến tháng 12/2020 đã có 12/12 xã, Thị trấn tiến hành kiểm kê di sản văn 

hóa, đạt 100% so với mục tiêu Nghị quyết. Qua kiểm kê, trên địa bàn huyện có 08 

di sản văn hóa vật thể
2
; UBND huyện đã phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du 

lịch tổ chức đánh giá lập hồ sơ khoa học đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng. Kết 

quả, có 2 di tích được xếp hạng, (Trong đó: 1 cấp quốc gia, 1 cấp tỉnh) 
3
. 

- 100% các dân tộc cư ngụ trên địa bàn được kiểm kê, đánh giá, lập hồ sơ di 

sản văn hóa và các giá trị văn hóa tiêu biểu (13 dân tộc), đạt 100% so với mục tiêu 

Nghị quyết. Trong đó 4/5 dân tộc (Thái, Mông, Khơ Mú, Hoa) có di sản văn hóa 

tiêu biểu, đại diện được bảo tồn và phát huy giá trị.  

Tuy nhiên mục tiêu nghiên cứu lập đề án xây dựng bản văn hóa du lịch cộng 

đồng tại xã Huổi Lèng, Sa Lông (Bản Cổng trời, Bản Trung Dình) vẫn chưa thực 

hiện được.  

- Toàn huyện hiện có 11/12 nhà văn hóa xã, thị trấn, đạt 91,6%, vượt chỉ tiêu 

của NQ (NQ đề ra 70%), 11 nhà văn hoá đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị để 

hoạt động, nhưng hiện tại chỉ còn 10 nhà văn hóa đảm bảo điều kiện hoạt động; 40 

nhà văn hóa bản, tổ dân phố, đạt 36,3%, vượt mục tiêu của NQ (NQ đề ra 20%), 

trong đó có 37 nhà văn hoá được trang bị đầy đủ trang thiết bị để hoạt động
4
, hiện 

tại chỉ có 33 nhà văn hóa đảm bảo điều kiện hoạt động. 

- Có 8/110 bản, tổ dân phố được gắn biển tên, đạt 7,27%
5
; 32/110 bản, tổ dân 

phố có bảng thông tin, đạt 29,09%. Mục tiêu này chưa đạt chỉ tiêu của NQ (NQ đề 

ra 100%). 

- 12 xã, thị trấn được bố trí 24 công chức Văn hóa - Xã hội có chuyên môn 

phù hợp với vị trí, việc làm. Trong đó: 23/24 công chức là người dân tộc thiểu số, 

chiếm 95,8%, có hiểu biết về phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của địa 

phương (cơ bản đạt chỉ tiêu nghị quyết). 

- Việc hỗ trợ phát triển 1 nghề thủ công truyền thống (Nghệ thuật thêu hoa 

văn trên trang phục của người Mông hoa): chưa thực hiện được  

- Có 01 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
6
; lập hồ sơ đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 03 nghệ nhân. Hiện có 03 nghệ nhân được phong 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
7
, đạt 150% 

so với mục tiêu. 

                                           
2
 Gồm: (1) di tích danh lam thắng cảnh hang động Huổi cang Huổi đáp xã Pa Ham (di tích cấp quốc gia); (2)  hang 

động Hắt Chuông xã Pa Ham (di tích cấp tỉnh); (3) Hang động 72, bản Pa Ham dự kiến loại di tích danh lam thắng cảnh; (4)_ 

hang Thẳm Tau bản Pa Ham, xã Pa Ham dự kiến loại di chỉ khảo cổ học; (5) hang Chung Cỏ bản San Sả Hồ; (6) hang Tìa Chớ, 

(7) hang Khó Xo, bản Há La Chủ B, xã Hừa Ngài; (8) hang Thèn Pả, bản Thèn Pả, xã Sa Lông dự kiến loại di tích danh lam 

thắng cảnh; 
3
 di tích danh lam thắng cảnh hang động Huổi cang Huổi đáp được xếp hạng cấp Quốc gia với tổng diện tích: 

284.733,17 m2; di tích danh lam thắng cảnh hang động Hắt Chuông được xếp hạng cấp tỉnh, với tổng diện tích: 111.309,7 m2; 
4
 Chương trình vùng hỗ trợ xây dựng 3 nhà văn hóa không kèm theo thiết bị; 

5
 Gồm: xã Sa Lông 3 bản, xã Mường Tùng 3 bản, xã Huổi Lèng 1 bản, Thị trấn 1 tổ dân phố; 

6
 Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông hoa; 

7
 Nghệ thuật thổi “Sáo mũi PíTót” của nghệ nhân Quàng Thị Dua dân tộc Khơ Mú, bản Púng Giắt I, xã Mường Mươn; 

Lễ hội truyền thống của nghệ nhân Lò Thị Lom bản Phiêng Đất B xã Nậm Nèn), nghệ thuật trình diễn dân gian hát Then của 

nghệ nhân Khoàng Văn Dọng dân tộc Thái (trắng), bản Nậm Nèn, xã Nậm Nèn. 
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- Hoàn thiện khảo sát, thống kê việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa 

của các dân tộc thiểu số: chưa thực hiện được 

3.2. Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

a) Về bảo tồn văn hóa vật thể 

Công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di 

sản văn hóa vật thể được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch. Đến nay, huyện có 

08 di sản văn hóa vật thể; đã lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng và được cấp 

thẩm quyền xếp hạng 02 di tích văn hóa. Đó là: Di tích danh lam thắng cảnh hang 

động Huổi Cang, Huổi Đáp được xếp hạng cấp quốc gia
8
 với tổng diện tích là 

284.733,17 m
2
, trong đó diện tích khu vực bảo vệ 1 là 167.315,66 m

2
, diện tích khu 

vực bảo vệ 2 là 117.417,51m
2
; Di tích danh lam thắng cảnh hang động Hắt Chuông 

được xếp hạng cấp tỉnh
9
 với diện tích khoanh vùng, bảo vệ của di tích là 111.309,7 

m
2
, trong đó diện tích khu vực bảo vệ 1 là 26.955 m

2
, diện tích khu vực bảo vệ 2 là 

84.354,7m
2
. 

Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn huyện 

đã được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, có sự phối hợp giữa các cơ quan phòng, ban, 

đoàn thể của huyện và UBND xã, nơi có di sản văn hóa vật thể. Hiện Di tích danh lam 

thắng cảnh hang động Huổi Cang, Huổi Đáp đang được giao cho UBND xã Pa Ham 

quản lý
10

. Tuy nhiên, công tác bảo vệ chưa được quan tâm do khu vực của di tích 

chưa được khoanh vùng, cắm mốc; chưa có bảng thông tin giới thiệu khái quát, … 

Năm 2022 UBND huyện đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
khai quật hang Thẩm Tâu tại bản Pa Ham, xã Pa Ham thu được trên 2.000 tiêu bản 

hiện vật đồ đá (gồm: mảnh tước, mảnh tách, công cụ mảnh, công cụ hóa đá, thổ 

hoàng, rìu mài lưỡi và một số hiện vật không xác định) và 130 mảnh loại hình đồ 

gốm đưa về tỉnh lưu giữ. 

b) Về bảo tồn văn hóa phi vật thể 

Công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa 

vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được UBND huyện quan tâm 

triển khai thực hiện thường xuyên. 

Kế hoạch về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số 

huyện Mường Chà giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 được thực hiện 

nghiêm túc. Mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân 

tộc thiểu số, gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển trang phục 

truyền thống, góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số 

trên địa bàn huyện. 

                                           
8
 Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 08/5/2019  về tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia “danh lam thắng 

cảnh hang động Huổi Cang- Huổi Đáp, xã Pa Ham; Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 về việc thành lập Ban tổ 

chức lễ công bố di tích Quốc gia “Danh lam thắng cảnh hang động Huổi Cang, Huổi Đáp, xã Pa Ham huyện Mường Chà”;  
9
 Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 cuả UBND tỉnh Điện Biên về xếp hạng di tích cấp tỉnh, danh lam 

thắng cảnh Hắt Chuông; 
10

 Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 13/5/2019  của về việc giao di tích Quốc gia “Danh lam thắng cảnh hang động 

Huổi cang, Huổi Đáp, xã Pa Ham huyện Mường Chà” cho xã Pa Ham quản lý; 
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Công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và phát huy vai trò của 

Nghệ nhân ưu tú được chú trọng. Huyện đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch lập hồ sơ di sản “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”; 

di sản “Nghệ thuật Xòe Thái” và được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn 

hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Nghệ nhân “Thực hành Then của người Tày, 

Nùng, Thái ở Việt Nam” là ông Khoàng Văn Dọng ở bản Nậm Nèn, xã Nậm Nèn). 

Tính đến năm 2020, huyện có 01 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục 

di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là: “Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục 

truyền thống của người Mông hoa tại bản Cổng Trời, xã Sa Lông, huyện Mường 

Chà”
 11

. Và đến nay có thêm 02 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di 

sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đó là: Nghề làm giầy thêu của người Hoa (Xạ 

Phang)
12

; Nghệ thuật Múa của người Khơ Mú
13

. 

Công tác rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” 

được triển khai đến cả 12 xã, thị trấn
14

. Đến nay huyện có 03 nghệ nhân được Chủ 

tịch nước phong tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật 

thể. Các nghệ nhân đều được hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo quy định 

của Nhà nước
15

. 

Công tác bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số được 

chính quyền huyện, xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Mỗi dân tộc đều có tiếng nói 

riêng và được sử dụng hàng ngày. Trong số các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện 

có dân tộc Thái và dân tộc Mông có chữ viết riêng. Tuy nhiên, hiện nay rất ít người 

biết và sử dụng. UBND huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện tổ chức truyền dạy tiếng nói và chữ viết của dân tộc Thái và 

dân tộc Mông. Giai đoạn 2016 – 2020, đã tổ chức: 74 lớp với 3.302 học viên và 

học sinh tham gia học tập
16

.  

Công tác khôi phục, bảo tồn các thành tố văn hóa: kiến trúc, trang phục, 

phong tục, tập quán, lễ hội, các trò chơi dân gian; các làn điệu dân ca, dân vũ của 

các dân tộc, âm nhạc dân tộc được duy trì lồng ghép thông qua các buổi biểu diễn 

văn nghệ nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày khai giảng năm học mới, ngày đại đoàn 

kết toàn dân tộc... ở thôn, bản, các trường học. 

                                           
11

 Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 về việc thành lập lễ công bố và trao chứng nhận di sản văn hóa phi 

vật thể Quốc gia “Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông Hoa” xã Sa Lông, huyện Mường Chà; Kế 

hoạch số 177/KH-UBND ngày 11/12/2017 về tổ chức lễ công bố và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Nghệ 

thuật tạo hoa văn trên trang phục người Mông Hoa” xã Sa Lông; 
12

 Quyết định số 829/QĐ-BVHTTVDL ngày 09/3/2021 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch về công bố danh mục di 

sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Nghề làm giầy thêu của người Hoa (Xạ Phang)); 
13

 Quyết định số 828/QĐ-BVHTTVDL ngày 09/3/2021 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch về công bố danh mục di 

sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Nghệ thuật Múa của người Khơ Mú); 
14

 Công văn số 194/CV-UBND ngày 18/2/2020 của UBND huyện xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân 

ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Mường Chà; 
15

 Có 01 nghệ nhân hưởng mức trợ cấp 850.000 đồng/tháng, Có 02 nghệ nhân hưởng mức trợ cấp 700.000 đồng/tháng; 
16

 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đã tổ chức 7 lớp học tiếng Mông với 1.202 học viên tham 

gia; 3 lớp tiếng Thái với 118 học viên; Phòng GD&ĐT chỉ đạo: 6 trường tiểu học và 4 trường trung học cơ sở dạy tiếng Mông, 

với 56 lớp, 1703 học sinh (tiểu học: 40 lớp, 1.150 học sinh ; THCS:16 lớp có 553 học sinh); Tiếng Thái: cấp tiểu học: 6 lớp có 

145 học sinh; cấp trung học cơ sở: 2 lớp có 134 học sinh tham gia. 
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c) Về đầu tư, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nâng cao đời 

sống văn hóa các dân tộc 

Nhiệm vụ đầu tư, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nâng cao 

đời sống văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện được cấp ủy, chính quyền huyện 

quan tâm bố trí nguồn lực
17

, triển khai lồng ghép vào kế hoạch phát triển KT-XH 

hàng năm và có sự phối hợp của các cơ quan phòng, ban, đoàn thể huyện trong 

công tác tuyên truyền, phổ biến, quảng bá di sản văn hóa. 

Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa thông qua các hoạt động văn hóa cơ 

sở, xây dựng quy ước, phát triển các phong trào thể thao, văn nghệ quần chúng; 

xây dựng và duy trì tổ chức các thiết chế văn hóa cơ sở; thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ, 

giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; ngăn chặn 

kịp thời tuyên truyền đạo trái pháp luật...
18

 

d) Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lực phục vụ công tác bảo 

tồn và phát triển văn hóa dân tộc huyện Mường Chà 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan 

tâm. Đến nay, 100 % công chức văn hóa xã, thị trấn  có trình độ đại học (trong đó: 

79,16% có chuyên ngành văn hóa). Hằng năm, đã cử công chức văn hóa - xã hội 

của các xã, thị trấn tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ giao. 

3.3. Về kinh phí thực hiện đề án 

Giai đoạn 2016 – 2020, Tổng kinh phí thực hiện 27.086 triệu đồng, cụ thể: 

a) Bảo tồn, đầu tư và phát huy di sản văn hóa vật thể: 130 triệu đồng, đạt 

4,64.% so với đề án, (Đề án: 2.800 triệu đồng) 

Chi cho tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia hang động Huổi 

Cang, Huổi Đáp, xã Pa Ham: 130.000.000 đồng, (tại Quyết định số 2037/QĐ-

UBND ngày 14/6/2019 của UBND huyện Mường Chà); 

b) Bảo tồn, đầu tư và phát huy di sản văn hóa phi vật thể 

Tổng số tiền 384.299.000 đồng đạt 36% so với đề án (Đề án: 1.050 triệu đồng), 

trong đó: 

                                           
17 Đến nay, 100% xã hoàn thành công tác quy hoạch đất xây dựng nhà văn hóa cộng đồng. Giai đoạn 2016 - 2020, Đầu 

tư mới: 25 nhà văn hóa xã, bản, tổ dân phố, tổng mức đầu tư: 25.096  triệu đồng. Nguồn kinh phí: Chương trình MTQG NTM. 
18 đến nay,100% bản, tổ dân phố có quy ước được UBND huyện phê duyệt (110/110 bản, tổ); năm 2021: số hộ gia đình 

văn hóa đạt 106% so với KH giao (5.355 hộ/5049 hộ), 57,9% so với tổng số hộ gia đình toàn huyện (5.355 hộ/9.250 hộ); số bản, 

tổ dân phố  đạt văn hóa đạt 97,4% so với KH giao (77/79), đạt 70 % so tổng số bản, tổ dân phố trên toàn huyện (77/110); Số cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 92% so với KH, đạt 98,1% so với tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện; có 108 đội văn nghệ quần chúng, mỗi năm, tổ chức 135 buổi biểu diễn, thu hút hơn 33.000 lượt người xem; tổ 

chức được 1 cuộc liên hoan, hội thi văn nghệ cụm liên xã; 01 sân bóng đá; 10 sân bóng đá mi ni tại các xã, thị trấn; 12 sân cầu 

lông có mái che; 19 sân bóng chuyền. 

 

 



7 

 

- Chi tổ chức liên hoan Văn hóa, nghệ thuật và thể thao dân tộc cụm liên xã 

phí bắc huyện Mường Chà năm 2016: 206.638.000 đồng, (tại Quyết định số 

3367/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Mường Chà); 

- Chi cho tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể 

quốc gia“Nghệ thuật thêu hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông 

hoa“: 44.195.000 đồng, (tại Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của 

UBND huyện Mường Chà); 

- Chi tổ chức liên hoan Văn hóa, nghệ thuật và thể thao dân tộc cụm liên xã 

phí Nam huyện Mường Chà năm 2018: 133.466.000 đồng, (tại Quyết định số 

3332/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND huyện Mường Chà). 

c) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực: 0 đồng (Đề án: 100 triệu đồng); 

d) Tuyên truyền quảng bá du lịch: 0 đồng (Đề án: 260 triệu đồng); 

e) Xây dựng các nhà văn hóa xã, bản: 26.571,87 triệu đồng, trong đó: 

- Từ nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (có trang 

thiết bị kèm theo): 25.096.000.000 đồng; 

- Từ nguồn vốn chương trình vùng Mường Chà hỗ trợ: 1.275.870.000 đồng; 

- Từ nguồn vốn của Đoàn kinh tế quốc phòng 379: 200.000.000 đồng. 

3.4. Công tác kiểm tra, thanh tra 

Giai đoạn 2016 – 2020, UBND huyện chưa tổ chức cuộc kiểm tra, thanh tra 

riêng nào về việc triển khai thực hiện Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa 

các dân tộc huyện Mường Chà gắn với phát triển KT - XH giai đoạn 2016 - 2020, 

định hướng đến năm 2025. 

4. Đánh giá chung 

4.1. Kết quả đạt được 

 UBND huyện triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa các 

dân tộc, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt được một số 

kết quả tích cực. Huyện đã thực hiện được 6/8 chỉ tiêu của đề án, hoàn thiện việc 

khảo sát, thống kê, đánh giá hiện trạng các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trong 

đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; phối hợp lập hồ sơ khoa học đề 

nghị xếp hạng các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; đã cơ bản thực hiện quản 

lý tốt các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được cấp có thẩm quyền công nhận; 

tổ chức có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“. 

Phát huy vai trò các chủ thể văn hóa trong phát triển giá trị văn hóa các dân tộc, 

xóa bỏ các hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội. Giáo dục truyền thống yêu quê hương, 

đất nước, con người, truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào 

việc bảo tồn, phát triển các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc gắn 

với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và văn hóa, xã hội trên địa 

bàn huyện.  

4.2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân  
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a) Hạn chế, tồn tại 

 - Có 02/8 chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu của Nghị quyết đề ra cụ thể: 

+ Công tác quy hoạch, nghiên cứu lập đề án xây dựng bản văn hóa du lịch 

cộng đồng tại xã Huổi Lèng, Sa Lông; việc hỗ trợ phát triển 1 nghề thủ công truyền 

thống  (Thêu, vẽ hoa văn bằng sáp ong của người Mông đỏ). 

+ Hoàn thiện khảo sát, thống kê việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa 

của các dân tộc thiểu số. 

- Có 01 chỉ tiêu đạt thấp: triển khai thực hiện gắn biển tên và biển thông tin 

bản, tổ dân phố đạt tỷ lệ thấp (7,27%), chưa đạt chỉ tiêu của Nghị quyết. 

- Việc hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hoá xã, bản đạt so với nghị quyết, tuy 

nhiên việc tự chủ về chương trình hoạt động do chủ thể văn hoá tổ chức thực hiện 

chưa thực hiện được. 

- Công tác nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng di sản văn hóa phi vật thể của 

đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện chưa được quan tâm đúng mức; nhiều loại 

hình đã và đang bị mai một, thất truyền như: Trang phục truyền thống, tiếng nói, 

chữ viết của một số dân tộc thiểu số (Thái, Mông) mất đi yếu tố gốc do văn hoá 

ngoại lai du nhập; kiến trúc dân gian, trang phục truyền thống; trò chơi truyền 

thống dân gian ít được tổ chức trong lễ hội; Các sinh hoạt lễ hội, văn nghệ dân 

gian, một số nơi đang bị mất đi yếu tố gốc bởi sân khấu hóa, hiện đại hóa và việc 

truyền dạy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ trẻ chưa được quan 

tâm thực hiện...  

- Các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được cấp có thẩm quyền công 

nhận chưa được quan tâm đầu tư, phục dựng, bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá để 

phát triển.  

- Nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hoá xã am hiểu về lĩnh vực 

bảo tồn văn hoá, hỗ trợ truyền dạy kỹ năng, quảng bá, giới thiệu các giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể chưa được quan tâm hỗ trợ. 

b) Nguyên nhân  

- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm trong việc 

triển khai thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa được quan tâm 

đúng mức, chưa thường xuyên, liên tục.  

- Địa bàn rộng, dân cư sinh sống không tập trung, tỷ lệ hộ nghèo cao; ở các 

bản vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tình trạng di cư tự do vẫn còn, một số hủ tục, 

nếp sống sinh hoạt lạc hậu trong đồng bào các dân tộc thiểu số chưa được xóa bỏ, 

nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn xảy ra. 

- Nhận thức của người dân về các giá trị văn hóa tiêu biểu do chính cộng 

đồng mình sáng tạo nên còn có những hạn chế nhất định. Một bộ phận người dân 

nhận thức chưa đầy đủ và chưa quan tâm đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa phi 

vật thể truyền thống của dân tộc mình (như: trang phục, tiếng nói, chữ viết...) 
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- Sản phẩm từ di sản“Nghệ thuật thêu hoa văn trên trang phục của người 

Mông hoa” giá thành cao do thực hiện kỳ công, nguyên vật liệu không có sẵn... 

nên chỉ được tiêu thụ nhỏ lẻ. Do đó chưa có cơ sở để đầu tư phát triển. 

- Một số nhà văn hóa bản diện tích sử dụng quá nhỏ so với dân số của bản và 

chưa được trang bị các thiết bị phục vụ hoạt động cần thiết (các nhà văn hóa được 

chương trình Phát triển vùng đầu tư xây dựng). 

- Công chức Văn hóa – Xã hội một số xã chưa có kinh nghiệm, chưa chủ 

động xây dựng nội dung tham mưu đề xuất tổ chức các hoạt động văn hóa. 

- Công tác phối kết hợp trong triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án 

giữa một số cơ quan, đơn vị huyện với các xã, thị trấn chưa thường xuyên, chặt 

chẽ. 

- Nguồn kinh phí đầu tư cho thực hiện đề án chưa được xây dựng và phê 

duyệt, giao dự toán theo từng nhiệm vụ cụ thể. 

5. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân 

 Những hạn chế tồn tại nêu trên, trước tiên là trách nhiệm của cơ quan 

(phòng Văn hóa - Thông tin) chưa thực hiện tốt chức năng tham mưu tổ chức thực 

hiện, tiếp đến là UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện các nội dung và kiểm tra, đôn đốc thực hiện. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với UBND huyện 

Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính 

quyền về việc tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc huyện Mường Chà 

gắn với phát triển KT – XH trên địa bàn huyện; tuyên truyền, quảng bá các di sản 

văn hóa vật thể và phi vật thể đã được cấp có thẩm quyền công nhận và kêu gọi 

nhà đầu tư, đầu tư xây dựng điểm du lịch sinh thái danh lam thắng cảnh hang động 

“Huổi Cang, Huổi Đáp” xã Pa Ham trở thành điểm đến gắn với tua du lịch của tỉnh 

Điện Biên;  

Tiếp tục rà soát, đánh giá các di sản văn hóa đủ điều kiện lập hồ sơ khoa học 

trình cấp có thẩm quyền xếp hạng theo quy định.  

Tập trung chỉ đạo xây dựng bản văn hóa du lịch cộng đồng tại xã Huổi 

Lèng, Sa Lông và hỗ trợ phát triển 1 nghề thủ công truyền thống (Nghệ thuật thêu 

hoa văn trên trang phục của người Mông hoa) đạt hiệu quả. 

Xây dựng kế hoạch bảo tồn rừng Ban cổ
19

 và trồng bổ sung cây Ban tại thung 

lũng khu vực rừng Ban cổ trở thành thung lũng hoa Ban phục vụ điểm đến tham quan 

trải nghiệm checsk in dịp lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên được tổ chức hàng năm. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc bảo tồn và phát huy di sản văn 

hóa phi vật thể trên địa bàn huyện, nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát triển văn hóa các 

                                           
19

 Ở khu vực đường đi bản Chiêu Ly sau UBND xã sa lông. 
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dân tộc huyện Mường Chà gắn với phát triển KT – XH trên địa bàn huyện; kịp thời 

điều chỉnh, bổ sung các giải pháp để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Nghị 

quyết, Đề án trong thời gian tới. 

Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Văn hóa và 

Thông tin, UBND xã Pa Ham thực hiện thống nhất việc khoanh vùng, cắm mốc 

bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh hang động “Huổi Cang, Huổi Đáp” đảm bảo 

cho việc quản lý, bảo vệ và giữ gìn phát huy giá trị của di sản văn hóa. 

Bố trí kinh phí hỗ trợ các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa. 

Hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu của đề án đề ra. 

2. Đối với phòng Văn hóa – Thông tin 

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa dân 

tộc để nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền người dân về tiếp tục bảo tồn và 

phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển KT – XH trên địa bàn huyện. 

Xây dựng chương trình tuyên truyền, quảng bá, phát triển các di sản văn hóa 

vật thể và phi vật thể đã được cấp có thẩm quyền công nhận. 

Tiếp tục phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch rà soát, đánh giá các di sản văn hóa đủ điều kiện lập hồ sơ khoa học trình 

cấp có thẩm quyền xếp hạng theo quy định và đánh giá khoa học đối với những di 

sản văn hóa truyền thống của các dân tộc được kiểm kê nhận diện.  

Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển bản văn hóa du lịch cộng đồng tại 

xã Huổi Lèng, Sa Lông và phát triển nghề thủ công truyền thống - Thêu, vẽ hoa 

văn bằng sáp ong của người Mông đỏ trong thời gian tiếp theo. 

Đôn đốc, kiểm tra việc gắn biển tên và biển thông tin bản, tổ dân phố. 

Tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức thường xuyên các hoạt động giao lưu 

văn hóa các dân tộc để tôn vinh, giới thiệu, quảng bá và phát huy giá trị di sản văn 

hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện; qua đó, tăng cường 

khối đại đoàn kết các dân tộc. 

Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ công chức văn hóa - xã hội cấp xã đáp ứng yêu 

cầu công tác; hướng dẫn đội ngũ công chức Văn hóa cấp xã tổ chức các hoạt động 

văn hóa.  

3. UBND các xã, thị trấn 

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong 

việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển KT–XH trên địa 

bàn xã; quảng bá, phát triển các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được cấp 

có thẩm quyền công nhận.  

Rà soát các nhà văn hóa bản, tổ dân phố không đảm bảo theo tiêu chí, đề 

nghị cải tạo, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu sử dụng. 
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Tăng cường chỉ đạo công chức Văn hóa - Xã hội xây dựng kế hoạch, tổ chức 

các hoạt động văn hóa quy mô cấp xã. 

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-

HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án tiếp tục bảo tồn 

và phát triển văn hóa các dân tộc huyện Mường Chà gắn với phát triển KT - XH 

giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện. Đoàn giám 

sát kính trình HĐND huyện xem xét, kết luận./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/cáo); 

- TT.HĐND huyện;  

- UBND huyện; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan liên quan; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND;   

- Lưu: VT. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

 TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN             

Hoàng Thị Thúy Đương 
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