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HƯỚNG DẪN  

Thực hiện trang trí không gian văn hóa dân tộc 

tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Bảo Lâm năm 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3215/KH-UBND, ngày 25/12/2022 của UBND huyện 

huyện Bảo Lâm về việc tổ chức ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Bảo Lâm 

năm 2023. 

Để đảm bảo các nội dung trang trí, khánh tiết tại các không gian văn hóa dân 

tộc Mông của các xã, thị trấn. Ban Tổ chức ban hành hướng dẫn thực hiện trang trí 

không gian văn hóa dân tộc Mông huyện Bảo Lâm như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Để nhằm quảng bá, giới thiệu các hoạt động văn hóa, các trò chơi dân gian của 

dân tộc Mông trên địa bàn huyện. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên 

trong Tiểu ban, giúp các thành viên chủ động trong việc bố trí, sắp xếp thời gian triển 

khai các nội dung công việc được phân công. Là dịp trưng bày giới thiệu, quảng bá 

sản phẩm văn hóa và Du lịch của dân tộc mình. 

2. Yêu cầu 

Không gian trưng bày được tổ chức trang trọng, quy mô, đảm bảo tính thống 

nhất, khoa học, mỹ thuật linh hoạt trong công tác chỉ đạo giữa Ban Tổ chức và các 

đoàn tham gia với mục tiêu hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, 

phấn khởi đại đoàn kết và được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. 

Các hoạt động tại không gian trưng bày phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu 

đáo, mang tính cộng đồng, đề cao vai trò chủ thể văn hóa, giao lưu văn hóa, đảm 

bảo yếu tố bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các 

yếu tố tiến bộ của thời đại, góp phần tạo dựng một sân chơi văn hóa của cộng đồng 

dân tộc. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Các xã nhận trại và trang trí từ sáng ngày 08/02/2023, các hoạt động 

diễn ra liên tục từ ngày 08, 09/02/2023. 

2. Địa điểm: Tại các gian lán trại không gian Văn hóa dân tộc Mông tổ chức 



2 

 

tại sân Quảng trường trung tâm huyện. 

III. NỘI DUNG 

1. Phông chính của không gian văn hóa: (Yêu cầu bắt buộc) 

        - Bố cục phông chính cờ đỏ, búa liềm và quốc hiệu nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa việt nam muôn năm, trên phông in cảnh đẹp của địa phương hoặc các sản 

phẩm tiêu biểu để quảng bá cho địa phương. 

- Cắm cờ tổ quốc, cờ hội tại vị trí thích hợp của lán trại (yêu cầu bắt buộc 

cây thẳng đẹp, chiều cao cột cờ 6m) 

- Chính giữa trại bố trí cổng vào, phía bên trái bố trí gian hàng, bên phải bố 

trí trưng bày không gian sinh hoạt ngày tết. 

2. Trang phục 

 - Trưng bày đồ thổ cẩm, trang phục truyền thống, trang phục đời thường, 

trang phục nghi lễ. Trang phục dân tộc phải có ít nhất 06 bộ trang phục trở lên, 

trang phục dân tộc phải chọn ít nhất 3 thế hệ và mỗi một thế hệ phải có 01 trang 

phục nam và 01 trang phục nữ: 

+ Trang phục người có tuổi; 

  + Trang phục thanh niên nam, nữ; 

+ Trang phục trẻ em. 

Trang phục trưng bày phải được bố trí phù hợp với phong tục tập quán của dân 

tộc. 

3. Dụng cụ lao động sản xuất và thủ công mỹ nghệ 

Các không gian trưng bày dụng cụ lao động sản xuất, đồ thủ công mỹ nghệ, 

nhạc cụ, truyền thống dân tộc... Mỗi một không gian ít nhất có 8 hiện vật trở lên: 

+ Từ 03 vật dụng trở lên dùng trong sinh hoạt sản xuất; 

+ Từ 03 hiện vật trở lên đồ mây tre đan; 

+ Từ 03 hiện vật trở lên về hạt cây giống. 

- Các dụng cụ lao động sản xuất và thủ công mỹ nghệ... phải được bố trí các 

góc trưng bày phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc đó. Cách trọn giống và bảo 

quản hạt cây giống.  

4. Các trò chơi dân gian 

Mỗi một không gian ít nhất phải bố trí 02 trò chơi dân gian truyền thống trở 

lên. Trò chơi dân gian phải phù hợp với thực tiễn của dân tộc như đánh sảng, ném 

pao, thổi khèn mông… 
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5. Trưng bày các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp tiêu 

biểu, đồ ẩm thực của địa phương 

6. Một số yêu cầu 

- Các hiện vật, dụng cụ, trang phục trưng bày phải có típ chữ hoặc có lời thuyết 

minh. 

- Khuyến khích các trình diễn các nghi thức dân gian, các làn điệu dân ca 

dân vũ dân tộc. 

- Các xã, thị trấn chủ động bố trí từ 02 đến 03 bộ bàn ghế tại lán trại để 

tiếp đại biểu, khách quý đến tham quan lán trại. 

* Lưu ý: Ban tổ chức bố trí cho mỗi xã, thị trấn một gian trại kích thước 

ngang 8m, sâu 4m và 01 biển tên trại, các xã chủ động trang trí gian hàng, lán 

trại theo định hướng của BTC Ngày hội và theo ý tưởng của từng đơn vị để góp 

phần cho thành công của Ngày hội. 

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện trang trí không gian trưng bày giới thiệu, 

quảng bá sản phẩm văn hóa dân tộc mông huyện Bảo Lâm của Ban Tổ chức Tổ 

chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông và Lễ hội chọi Bò huyện Bảo Lâm  năm 

2023./. 

 Nơi nhận: 
- Trưởng BTC Lễ hội (B/c); 

- Các thành viên Tiểu ban khánh tiết; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

 PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

           Nông Văn Lương 
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