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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác xây dựng Điểm du lịch văn hóa cộng đồng,  

gắn với biểu diễn nghệ thuật dân gian tại buôn Lê Diêm năm 2021  

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-VHTT ngày 08/01/2021 của Phòng VH&TT 

huyện về Xây dựng Điểm du lịch văn hóa cộng đồng, gắn với hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật dân gian tại buôn Lê Diêm năm 2021 và Chương trình công tác năm 

2021; Phòng VH&TT huyện xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Điểm du 

lịch văn hóa cộng đồng, gắn với biểu diễn nghệ thuật dân gian tại buôn Lê Diêm 

năm 2021, như sau:  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

- Năm 2021, cùng với tình hình chung của huyện, buôn Lê Diêm tiếp tục gặp 

nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-191, đồng thời nắng hạn kéo dài 

những tháng đầu năm đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống 

nhân dân. Đặc biệt là ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động liên quan đến các 

nhiệm vụ xây dựng Điểm du lịch văn hóa cộng đồng tại buôn Lê Diêm, một số hoạt 

động tập trung đông người như tập huấn, đưa đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm 

mô hình du lịch cộng đồng, đón một số đoàn khách du lịch ngoài tỉnh không tổ chức 

được, hoặc chậm tiến độ.  

- Tuy nhiên, được sự quan tâm của UBND huyện, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể 

thao, Du lịch tỉnh, của Đảng ủy, UBND thị trấn và các Hội, Đoàn thể huyện và sự 

nổ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, ban nhân dân buôn Lê Diêm nên tình hình 

đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của nhân dân được đảm bảo; các hoạt động 

xây dựng buôn Lê Diêm cơ bản được triển khai theo kế hoạch.  

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021 

1. Công tác tham mưu và phối hợp triển khai thực hiện  

- Tham mưu UBND huyện về Đề án xây dựng Buôn Lê Diêm thành Điểm du 

lịch văn hóa cộng đồng, gắn với hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian phục vụ 

khách du lịch và tham mưu phê duyệt phương án sử dụng kinh phí phục vụ phát 

triển du lịch cộng đồng buôn Lê Diêm năm 2021. 

- Chủ trì phối hợp với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân 

huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện ban hành Chương 

trình phối hợp xây dựng Điểm du lịch văn hóa cộng đồng buôn Lê Diêm, gắn với 

biểu diễn nghệ thuật dân gian giai đoạn 2021 - 2025 nhằm phát huy vai trò của các 

                                           
1 Tại buôn Lê Diêm có trường hợp F0.  
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đoàn thể và quần chúng nhân dân trong xây dựng buôn Lê Diêm thành điển du lịch 

văn hóa cộng đồng. 

- Phối hợp với UBND thị trấn Hai Riêng tổ chức đánh giá tình hình kết quả 

công tác phối hợp năm 2021 và xác định nội dung phối hợp xây dựng Điểm du lịch 

cộng đồng năm 2022.  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tài nguyên - Môi 

trường tỉnh xây dựng Mô hình cải thiện vệ sinh môi trường tại Điểm du lịch văn hóa 

cộng đồng buôn Lê Diêm. 

2. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về giữ gìn, phát huy bản 

sắc văn hoá dân tộc và phát triển du lịch 

- Tiếp tục phối hợp với UBND, các đoàn thể thị trấn Hai Riêng và cấp ủy, 

ban nhân dân, ban công tác Mặt trận và các chi đoàn, chi hội buôn Lê Diêm thường 

xuyên tuyên truyền vận động nhân dân về mục đích, yêu cầu của việc triển khai kế 

hoạch xây dựng Điểm văn hóa, du lịch cộng đồng buôn Lê Diêm, cụ thể là bám sát 

6 nội dung cuộc vận động đã đề ra (1) Giữ gìn vệ sinh môi trường trong buôn và 

từng gia đình, tạo không gian xanh, sạch, đẹp (2) Giữ gìn, tôn tạo nhà sàn, các lễ hội 

truyền thống tốt đẹp của người Êđê. Giữ gìn và phát huy trang phục truyền thống 

dân tộc; phát triển đội cồng chiêng, các loại nhạc cụ, các làn điệu dân ca truyền 

thống của người Êđê (3) Giữ gìn và phát triển nghề dệt vải, nghề làm rượu cần, các 

món ẩm thực truyền thống của người Êđê (4) Giữ vững tình hình an ninh trật tự 

trong buôn (5- Luôn gần gũi, thân thiện, mến khách (6) Giữ vững danh hiệu buôn 

văn hóa, gia đình văn hóa. 

- Sửa chữa, nâng cấp và làm mới 45 panô dựng dọc theo tuyến đường chính, 

xây dựng 01 bảng hiệu và tờ gấp (800 tờ) và 01 video dài 8 phút để quảng bá, giới 

thiệu về hình ảnh, con người, những nét đẹp văn hóa truyền thống người Ê đê, một 

số lễ hội, ẩm thực giới thiệu với khách du lịch.    

3. Công tác xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ khách du lịch 

- Tiếp tục duy trì câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc gồm 40 thành viên và thành lập 

mới 03 đội, nhóm, bình quân mỗi đội, nhóm có từ 3-5 thành viên, như Nhóm 

Hướng dẫn viên du lịch, Đội múa tùng khắc và đội cồng chiêng A ráp trẻ thường 

xuyên tập luyện để phục vụ khách du lịch và biểu diễn một số lễ, hội trong buôn.  

- Xây dựng một chương trình tổ chức đón Đoàn famtrip gồm 50 doanh 

nghiệp, công ty lữ hành du lịch hàng đầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về khảo 

sát sản phẩm du lịch cộng đồng buôn Lê Diêm. 

 4. Công tác khôi phục một số nghề truyền thống của người Êđê  

Trong năm Phòng phối hợp buôn Lê Diêm tiếp tục vận động, duy trì thường 

xuyên dệt vải truyền thống và đan lát gùi, cụ thể đã thành lập 05 đội để đi vào hoạt 

động có nề nếp, gồm Đội dệt thổ cẩm. đội đan lát, Đội múa tùng khắc, đội cồng 

chiêng trẻ và nhóm hướng dẫn viên mỗi đội có 5 thành viên. Phòng đã làm điểm 
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trang trí (nhà sàn Mí Ô) để trưng bày các sản phẩm và trang phục truyền thống của 

đồng bào để giới thiệu các đoàn khách đến tham quan, giao lưu… 

5. Về công tác vệ sinh môi trường   

Xác định công tác vệ sinh môi trường có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự 

thành công trong phát triển du lịch văn hóa cộng đồng, Phòng đã phối hợp với với 

Sở VHTT&DL, Sở Tài nguyên và Môi trường, xây dựng mô hình Điểm cải thiện vệ 

sinh môi trường, tạo cảnh quan và giảm thiểu rác thải tại nguồn, Kết quả đã lắp đặc 

01 cổng sắt hình cung cho bông giấy leo để tạo thành cổng hoa trước mặt nhà văn 

hóa, đồng thời trồng gần 200 cây bông giấy 02 bên đường gần khu vực nhà văn hóa 

và trong khuôn viên Nhà văn hóa, chọn 20 hộ gia đình tiêu biểu hổ trợ 20 thùng ủ 

rác thải hữu cơ phục vụ cho việc tiến hành phân loại và xử lý rác, làm phân hữu cơ 

tại nhà và tặng 120 túi lưới (loại tiện dụng đi chợ) cho bà con sử dụng để hạn chế 

bịch ni lông vức ra ngoài đường.   

 III. HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, tồn tại  

- Một số hoạt động không tổ chức được như tổ chức giao lưu văn hóa cồng 

chiêng phục vụ khách du lịch, tập huấn xây dựng điểm du lịch văn hóa cộng đồng 

buôn Lê Diêm, gắn với hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian phục vụ khách du 

lịch, tập huấn quản lý nhà nước về du lịch, đưa đoàn tham quan mô hình du lịch 

cộng đồng tại tỉnh Kon tom, do hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện phức 

tập, trong đó có ca F0 tại Buôn Lê Diêm nên không thực hiện được. 

- Việc triển khai một số nội dung trong kế hoạch liên tịch giữa Phòng Văn 

hoá và Thông tin huyện với UBND thị trấn chất lượng còn thấp, có nội dung chưa 

thường xuyên.  

- Công tác phối hợp của các phòng, ban, đoàn thể huyện và thị trấn Hai Riêng 

trong xây dựng Điểm du lịch văn hoá cộng đồng buôn Lê Diêm chưa chặt chẽ.  

- Một số đảng viên, cán bộ và nhân dân ở buôn Lê Diêm chưa thực sự gương 

mẫu trong công tác vệ sinh môi trường. Nhận thức, ý thức chưa tốt, chưa nêu cao 

tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng Điểm văn hóa, du lịch cộng đồng. 

- Chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đang công tác 

tại các phòng, ban huyện đang thường trú tại buôn Lê Diêm và sự tham gia của 

người dân.   

2. Nguyên nhân   

- Một số cán bộ, đảng viên và chi hội, đoàn thể nhận thức còn hạn chế; còn 

xem việc xây dựng Điểm du lịch văn hoá cộng đồng buôn Lê Diêm là trách nhiệm 

của huyện, của Phòng VH&TT huyện; 

- UBND thị trấn Hai Riêng chưa có kế hoạch chi tiết cụ thể hoá những nội 

dung trong Kế hoạch Liên tịch số 01/KHLT-VHTT-UBNDTT, ngày 20 tháng 11 

năm 2019 với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện. 
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- Kinh phí đầu tư để triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Điểm văn hóa, 

du lịch cộng đồng chưa đáp ứng yêu cầu.  

3. Một số kinh nghiệm 

- Sự đồng thuận, tự giác trách nhiệm của từng người dân, các hộ gia đình, 

tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên là yếu tố then chốt làm nên thành công 

trong công tác xây dựng điểm văn hóa du lịch cộng đồng. 

- Nhân tố quan trọng trong việc phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền 

thống của các dân tộc bắt nguồn từ chính nơi nó sinh ra là chủ thể hay là từng con 

người cụ thể. Vì vậy gốc của việc phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa là phải phát huy 

trí tuệ, năng lực, trách nhiệm của từng người dân, dân làm, dân thụ hưởng.  

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, sự quan tâm thường xuyên của 

chính quyền và phối hợp của mặt trận và các đoàn thể.  

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động từng hộ nhân dân trong 

buôn về những nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Điểm du lịch văn hóa cộng đồng buôn 

Lê Diêm năm 2022.   

2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 01/KHLT-VHTT-UBNDTT, 

ngày 20 tháng 11 năm 2019 giữa Phòng Văn hoá và Thông tin huyện và UBND Thị 

trấn Hai Riêng giai đoạn 2021- 2025; Chương trình phối hợp số 01, ngày 05/7/2022 

giữa Phòng Văn hóa và Thông tin, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN 

và Huyện đoàn về xây dựng Điểm du lịch văn hóa cộng đồng buôn Lê Diêm, gắn 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Tiếp tục tập luyện chương trình nghệ thuật dân gian, tập trung củng cố đội 

cồng chiêng trẻ và nâng cao chất lượng nghệ thuật biểu diễn đội cồng chiêng, đội 

múa tùng khăc để phục vụ khách du lịch; Tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

dân gian phục vụ khách du lịch; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa tại các sự 

kiện văn hóa, thể thao, du lịch do huyện, tỉnh tổ chức.   

 4. Tổ chức tập huấn công tác phát triển du lịch cộng đồng cho cán bộ và nhân 

dân buôn Lê Diêm và tổ chức Đoàn đi học tập, tham quan thực tế ở các điểm du lịch 

cộng đồng trong và ngoài tỉnh.  

 5. Cụ thể hóa Chương trình hành động của Huyện ủy và UBND huyện thực 

hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về  đầu tư phát triển du 

lịch giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào 

năm 2030, trong đó có Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Buôn Lê Diêm   

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL tỉnh; 

- UBND huyện Sông Hinh; 

- Đảng uỷ, UBND thị trấn Hai Riêng; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; 

- Chi bộ, ban ND buôn;  

- Lưu VHTT. 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 
Trần Trung Dũng 
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