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BÁO CÁO 

 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 31/8/2016 

của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn 
––––––––––––––––––– 

 

Thực hiện Công văn số 96/SVHTTDL-QLDS ngày 06/02/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp xây dựng báo cáo 

sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 31/8/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, 

giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập 

báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC THAM MƢU, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  

1. Công tác tham mƣu, chỉ đạo, triển khai Nghị quyết  

Sau khi có Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Huyện ủy Đình Lập đã ban hành Chương trình số 24-CTr/HU ngày 

24/10/2016 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, 

giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, đồng thời quán triệt, triển khai tới 

các cấp ủy đảng cơ sở thực hiện. 

UBND huyện Đình Lập xây dựng Kế hoạch số 144/KH-UBND, ngày 

23/6/2017 về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng 

Sơn, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 175/KH-UBND, 

ngày 16//7/2019  về thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống 

các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn huyện Đình 

Lập. 

Công văn số 15/VHTT, ngày 30/6/2017 của Phòng Văn hóa và Thông tin 

về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban thường vụ 

Tỉnh ủy. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết 

Huyện ủy Đình Lập tổ chức 01 Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết tại 

huyện, thành phần gồm các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư, Phó 

Bí thư các chi đảng ủy trực thuộc, Trưởng, Phó các cơ quan, ban ngành đoàn thể 

huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND các xã, thị trấn. Đảng ủy 12/12 
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xã, thị trấn tổ chức hội nghị quán triệt tại cơ sở đến tất cả các đảng viên trong 

toàn Đảng bộ và Trưởng, Phó các ngành, đoàn thể xã không phải đảng viên. Các 

chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức quán triệt tới tất cả đảng viên trong chi bộ 

thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ đến trên 90% đảng viên tham gia. 
 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa vật thể 

1.1. Công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, lập hồ sơ khoa học và trưng 

bày, triển lãm các hiện vật, di vật, cổ vật 

Công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, lập hồ sơ khoa học và trưng bày, 

triển lãm các hiện vật, di vật, cổ vật được quan tâm, Phòng Văn hóa đã lập danh 

sách kiểm kê di tích lịch sử, văn hóa huyện Đình Lập. Qua kiểm kê, hiện nay trên 

địa bàn huyện Đình Lập có 03 di tích lịch sử cách mạng (đèo Khau Háy, xã Kiên 

Mộc; Nhà Cao Phố Cũ, thị trấn Đình Lập; Đình Pò Háng, xã Bính Xá), có 03 di 

tích văn hóa tín ngưỡng (Đình Đông Quất, xã Cường Lợi; Đình Tà Hón, xã Đình 

Lập; Đình Khe Mò, xã Bắc Lãng). 

1.2. Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

- Về kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích: Đình Lập có 04 di tích 

cấp tỉnh, đó là: Di tích lịch sử Đình Pò Háng, xã Bính Xá; Đèo Khau Háy, xã 

Kiên Mộc; Nhà Cao Phố Cũ, thị trấn Đình Lập; Di tích văn hóa đình Đông Quất, 

xã Cường Lợi. Trong những năm qua, UBND các xã, thị trấn đã làm tốt công tác 

bảo vệ và phát huy giá trị di tích, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền 

thống, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút đông đảo du khách  

đến tham quan, qua đó tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống 

nhân dân trên địa bàn. Dự kiến thời gian tới sẽ tiến hành lập hồ sơ đề nghị công 

nhận 02 di tích trên địa bàn huyện đó là: Đình Háng Slấp, thị trấn Đình Lập và 

Đình Tà Hón xã Đình Lập.  

- Việc quy hoạch, khoang vùng bảo vệ, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với các di tích được quan tâm chỉ đạo, các di tích cấp tỉnh đang lập 

hồ sơ đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận QSDĐ. 

- Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích: di tích Đình Pò Háng được nâng 

cấp, sửa chữa 548 triệu đồng, Nhà Cao Phố Cũ 500 triệu đồng, di tích đèo Khau 

Háy đang được thiết kế phê duyệt chuẩn bị đầu tư xây dựng năm 2020. Các di 

tích văn hóa được xã hội hóa bằng sự đóng góp của nhân dân và các nhà hảo tâm 

xây dựng: Đình Háng Slấp, thị trấn Đình Lập hơn 3 tỉ đồng; Đình Tà Hón, xã 

Đình Lập hơn 400 triệu đồng; Đình Đông Quất, xã Cường Lợi hàng năm được tu 

bổ, mở rộng diện tích bằng nguồn đóng góp của nhân dân. Nhờ đó, các di tích 

ngày càng được bảo tồn và phát huy giá trị thực tế, phục vụ khách du lịch ngày 

càng tốt hơn. 

- Các lễ hội trên địa bàn huyện Đình Lập không kéo dài, mỗi năm mỗi lễ 

hội chỉ tổ chức một lần và chỉ tổ chức một ngày duy nhất, các lễ hội đảm bảo tốt 
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công tác an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tín ngưỡng, 

không có hiện tượng ăn xin, ăn mày, lợi dụng đông người trộm cắp, bói toán... 

trước, trong và sau các lễ hội đều làm tốt công tác vệ sinh môi trường tại di tích. 

- Về quản lý, sử dụng nguồn thu tài chính, công đức tại di tích: Hằng năm, 

nguồn thu công đức không nhiều nhưng luôn được thực hiện đảm bảo công khai, 

minh bạch, có bảng ghi danh sách các nhà hảo tâm công đức, tổng thu, tổng chi 

hằng năm được niêm yết công khai.  

2. Về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể 

- Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thông qua 

việc thành lập các câu lạc bộ hát then, đàn tính của người Tày, Nùng. Hiện nay 

trên địa bàn huyện Đình Lập có 02 Câu lạc bộ hát then tại xã Cường Lợi và xã 

Kiên Mộc với hơn 30 hội viên tham gia.  

- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, di tích lịch 

sử văn hóa được giữ gìn, tôn tạo, từ năm 2018-2019 phục dựng được 02 lễ hội 

truyền thống, đó là: Lễ hội Đình Háng Slấp, thị trấn Đình Lập; Lễ hội Đình Tà 

Hón, xã Đình Lập nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, vui chơi, 

giải trí cho nhân dân và thu hút nhiều du khách đến tham quan, nhằm hình thành 

phát triển du lịch, dịch vụ. 

3. Công tác xây dựng môi trƣờng văn hóa giàu bản sắc dân tộc 

Trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở 

tập trung chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân 

cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và gia đình. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, 

bố trí cán bộ văn hoá có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng yêu cầu phát 

triển sự nghiệp văn hoá của huyện. Kịp thời kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh công tác 

phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức tốt việc bình xét, công nhận và biểu dương 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”. Kết quả: Toàn huyện 

hiện có 82,35% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 84,67% thôn, bản, khu phố 

được công nhận danh hiệu văn hóa; 98,94% cơ quan đơn vị văn hoá. 100% thôn 

bản, khu phố có quy ước, hương ước và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang.  

4. Công tác giao lƣu, hợp tác trong lĩnh vực di sản văn hóa 

Trong những năm qua, huyện Đình Lập tham gia, giao lưu nhiều chương 

trình do tỉnh tổ chức như: Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt 

Bắc”, Lễ hội ẩm thực tại thành phố Lạng Sơn; tham gia Tuần Văn hóa, Thể thao 

các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh... qua các cuộc tham gia giao lưu 

nhằm tuyên truyền quảng bá các sản vật, các hiện vật văn hoá truyền thống đặc 

sắc của địa phương, cũng như tham khảo đúc kết kinh nghiệm với các địa 

phương. 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

- Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết đã được triển khai đến toàn thể 

đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. 

- Các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã và đang được quan tâm sưu 

tầm, tu bổ sửa chữa, phục dựng. 

2. Hạn chế 

- Một số di tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

- Một số điệu then, sli của người Tày, Nùng; hát giao duyên của người Dao 

nhân các ngày hội đang dần bị mai một nhưng chưa có các chương trình, dự án 

nghiên cứu, sưu tầm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. 

- Công tác ứng dụng khoa học, công nghệ; hoạt động ghi âm, ghi hình tư 

liệu hóa các loại hình di sản văn hóa phi vật thể còn hạn chế. 

- Chưa kiểm kê, lập hồ sơ khoa học các loại hình di sản văn hóa phi vật thể 

trên địa bàn. 

- Chưa thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu "nghệ nhân 

ưu tú"... nhằm tôn vinh, khen thưởng đối với các nghệ nhân. 

3. Nguyên nhân hạn chế 

- Nguồn lực đầu tư cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử 

ít, chưa đáp ứng nhu cầu; khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa cho việc bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử còn rất hạn chế; việc đầu tư cho văn 

hóa gắn với phát triển du lịch chưa nhiều; cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ 

hoạt động văn hoá còn thiếu thốn. 

- Công tác quản lý nhà nước về văn hóa chậm được đổi mới, chưa kịp thời 

thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng thành các cơ chế, chính sách để quản lý các 

hoạt động văn hóa đồng bộ, đáp ứng yêu cầu; đời sống cộng đồng nhân dân còn 

nhiều khó khăn nên ít quan tâm đến việc bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn 

hóa, lịch sử của địa phương. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI 

GIAN TỚI 

1. Tiếp tục đôn đốc UBND các xã, thị trấn có di tích khẩn trương hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích. 

2. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và việc đề nghị phong tặng 

danh hiệu "nghệ nhân ưu tú". 

3. Xây dựng các chương trình, nghiên cứu, sưu tầm bảo tồn di sản văn hóa 

phi vật thể nhất là phát huy một số điệu then, sli của người Tày, Nùng; hát giao 

duyên, trò diễn tín ngưỡng của người Dao. 
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4. Lập hồ sơ đề nghị công nhận 02 di tích văn hóa cấp tỉnh trên địa bàn 

huyện. 

5. Quan tâm đầu tư, sưu tầm các giá trị vằn hoá vật thể và phi vật thể trên 

địa bàn. 
 

 Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU, 

ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa tỉnh Lạng Sơn của UBND huyện Đình Lập./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn (B/c); 

- UBND huyện; 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Vi Văn Đông 
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