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BÁO CÁO
Kết quả tham gia các hoạt động “Tuần du lịch - di sản

văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa
phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn
Thực hiện Văn bản số 641/SVHTTDL- QLDL&DS, ngày 07/6/2022 của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn về báo cáo kết quả tổ chức “Tuần du

lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa phi vật
thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn. Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông báo cáo
như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thực hiện Kế hoạch số 313/KH-UBND, ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bắc Kạn về tổ chức “Tuần du lịch-di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón
nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn. Ủy ban nhân dân huyện
đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND, ngày 26/5/2022 về tham gia các hoạt động
“Tuần du lịch-di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia của tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1434/QĐ-UBND, ngày 30/05/2022 về
việc thành lập Ban tổ chức tham gia tuần du lịch - di sản văn hóa tại Ba Bể. Chỉ
đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông,
phòng Kinh tế và Hạ tầng; phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các
xã: Đôn Phong, Quang Thuận, Quân Hà phối hợp triển khai tham gia các hoạt
động theo kế hoạch của tỉnh, huyện đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về các hoạt
động diễn ra tại sự kiện. Ngày 30/05/2022, UBND huyện đã ban hành Văn bản số
950/UBND-VHTT về công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của sự kiện
"Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022" và đón nhận di sản văn hóa phi
vật thể quốc gia tỉnh Bắc Kạn. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; UBND các xã, thị trấn tích cực
tuyên truyền, thông tin rộng rãi nội dung Kế hoạch số 313/KHUBND ngày
16/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tổ chức “Tuần du lịch - di sản văn hoá Ba
Bể năm 2022” và đón nhận di sản phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn trên các
phương tiện thông tin đại chúng; các trang/cổng thông tin điện tử các xã, thị trấn,
Cổng thông tin điện tử huyện; tuyên truyền xe lưu động (2 lượt/ngày); các phương
tiện cổ động trực quan và mạng xã hội (zalo, facebook, youtube)…để cán bộ, công
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chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn biết, ủng hộ và tham gia các hoạt
động“Tuần du lịch - di sản văn hoá Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản phi vật
thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn tổ chức tại huyện Ba Bể (Tập trung tuyên truyền về
nội dung hoạt động của“Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” gắn với
Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia của tỉnh Bắc Kạn; Tuyên truyền về
các giá trị văn hóa -lịch sử, danh lam, thắng cảnh, các khu, điểm du lịch trên địa
bàn và các nội dung kích cầu, phục hồi du lịch của tỉnh tạo điểm đến an toàn, thân
thiện, hấp dẫn khách du lịch trong nước và Quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng tại
các khu, điểm du lịch của tỉnh Bắc Kạn với thông điệp “Bắc Kạn điểm đến an toàn
-thân thiện -hấp dẫn”. Phản ánh việc tham gia các hoạt động diễn ra tại “Tuần du
lịch -di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” gắn với Lễ công bố di sản văn hóa phi vật
thể Quốc gia của tỉnh Bắc Kạn gắn với các hoạt động của huyện Bạch Thông tham
gia tại sự kiện…).

II. KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA
1. Tham dự Lễ khai mạc.
UBND huyện đã ban hành Văn bản số 976/UBND-VHTT, ngày 01/06/2022
về tham dự Khai mạc đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc
Kạn tại sự kiện Tuần du lịch-di sản văn hóa Ba Bể năm 2022. Giao cho UBND xã
Đôn Phong; xã Quân Hà, xã Quang Thuận và 02 nghệ nhân tham gia đón nhận 02
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh (Lễ cấp sắc người Dao Tiền và múa
bát) tại Lễ khai mạc “Tuần du lịch-di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” theo đúng Kế
hoạch của tỉnh.

2. Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật
- Thời gian tham gia: Từ ngày 03/6 đến ngày 5/6/2022.
- Địa điểm: Tại Khu nghỉ dưỡng Ba Bể (Ba Be Resort) Buốc Lốm, xã Khang
Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

2.1. Thành lập Đoàn tham gia Liên hoan hat Then - đàn Tính và trình
diễn trang phục các dân tộc tỉnh Bắc Kạn.
Thực hiện Kế hoạch số 68/KH- SVHTTDL, ngày 18/5/2022 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; căn cứ Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 26 tháng
5năm 2022 của UBND huyện Bạch Thông. UBND huyện giao Trung tâm Văn hóa,
Thể thao và Truyền thông huyện tham mưu ban hành Quyết định số 1432/QĐUBND, ngày 27/5/2022 về việc thành lập Đoàn tham gia Liên hoan hát Then - đàn
tính và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Bắc Kạn gồm có 23 người, trong đó
có 20 nghệ nhân, diễn viên tham gia bảo đảm an toàn, hiệu quả. Đoàn tham gia với
5 tiết mục hát then - đàn tính và 01 tiết mục trình diễn trang phục dân tộc Tày và
Dao Tiền, các nội dung tham gia Liên hoan đảm bảo đúng chủ đề, thời gian, chất
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lượng, hiệu quả. Kết quả đạt giải Nhất toàn đoàn (trong đó đạt giải A tham gia
phần Liên hoan hát then - đàn Tính; giải A phần trình diễn trang phục dân tộc)
2.2. Tham gia trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Bắc Kạn
năm 2022.
UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1468/QĐ-UBND, ngày 01/6/2022
về việc thành lập Đoàn nghệ nhân tham gia trình diễn Lễ cấp sắc người Dao Tiền,
xã Đôn Phong tại "Tuần du lịch -di sản văn hóa Ba Bể năm 2022" và đón nhận di
sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn, gồm 11 người (trong đó có 9
nghệ nhân). Đoàn nghệ nhân Lễ cấp sắc Người Dao Tiền xã Đôn Phong đã tham
gia trình diễn Lễ cấp sắc tại buổi khai mạc (tối ngày 3/6/3022) thành công tốt đẹp.
2.3. Liên hoan ẩm thực dân tộc và trưng bày, giới thiệu các mặt hàng nông
sản OCOP tỉnh Bắc Kạn:
- Thời gian tham gia: Từ ngày 3/6/2022 đến 5/6/2022.
- Địa điểm: Tại khu Bến xuồng Bốc Lốm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể.
* Trưng bày, giới thiệu các mặt hàng nông sản OCOP
Huyện Bạch Thông có 06 Hợp tác xã tham gia trưng bày, giới thiệu các mặt
hàng nông sản OCOP, kết quả: Doanh thu đạt 12.648.000đ, trong đó:
- HTX Hương Ngàn bán được tinh dầu quýt 1, tràm 2, hồi 1, gừng 1, sả.
Tổng tiền bán được là 748.000đ.
- Tổ hợp tác nông nghiệp Quân Hà bán được hai hộp hoa đu đủ, 01 kẹo hoa
đu đủ, 2 sữa tắm, 5 lọ sữa rửa mặt, 3 tía tô, 1 trà xanh, 1 trà dây ( tặng 04 hộp chè
búp × 200.000đ = 800.000đ, tặng 05 hộp trà đu đủ × 100.000đ = 500.000đ). Tổng
số tiền bán được 1.300.000đ.
- HTX Hợp Giang: Nấm sò bán đc 11kg x 40.000đ = 400.000đ (biếu 3,5kg×
40.000đ = 140.000đ), nấm hương 4 gói x 70.000đ = 280.000đ, nấm mộc nhĩ 3,8kg
x 175.000đ = 665.000, mộc nhĩ thái sợi 1.2kg x 200.000đ = 240.000đ; đông
trùng giao 5 lọ x 320.000đ = 1.600.000đ (biếu 1lọ = 320.000đ). Tổng số tiền
3.100.000đ.
- HTX Đức Mai: cao gắm bán 4 lọ × 200.000đ = 800.000đ (tặng 05 lọ =
1.000.000đ). Tổng số tiền bán được 800.000đ.
- HTX Mộc Miên: Phở khô Phủ Thông 6kg x 50.000đ = 300.000đ (Biếu 2kg
= 100.000đ ). Tổng số tiền bán được 300.000đ.
- HTX BK Foods: Bán 5 lọ trà hoa vàng 5.500.000đ; 10 lọ giảo cổ lam
900.000đ. Tổng 6.400.000đ.
* Tham gia liên hoan ẩm thực dân tộc:

Huyện lựa chọn 01 nhà hàng (chủ nhà hàng Phở 97: ông Mạc Văn Hòa,
địa chỉ cư trú tại phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh
Bắc Kạn) tham gia Liên hoan ẩm thực dân tộc tại khu Bến xuồng Bốc Lốm, xã
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Khang Ninh, huyện Ba Bể, gồm 07 món (thắng cố Ngựa; cá hồ nướng; thịt

Ngựa ống tre; phở chua Phủ Thông; vịt quay; xíu xoong; thịt trâu khô).
Doanh thu đạt 50 triệu đồng. Cơ sở đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Các hoạt động khác diễn ra tại Tuần du lịch Ba Bể: Thực hiện theo
Kế hoạch của tỉnh, tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia các hoạt động
đảm bảo an toàn, hiệu quả.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không

Trên đây là Báo cáo kết quả huyện Bạch Thông tham gia các hoạt động

“Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa
phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Sở VH,TT&DL tỉnh;
- Sở TT&TT tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng VH &TT huyện; Kinh tế và Hạ tầng; Nông
nghiệp và PTNT; Trung tâm VH, TT và TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Luân

