PHỤ LỤC SỐ 01:
TIÊU CHÍ ĐIỀU TRA BẢO TỒN LÀNG, BẢN VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
I. Tiêu chí chung
1. Địa điểm đề xuất dự án.
2. Thông tin về dân số, dân cư, thành phần dân tộc.
3. Thông tin về diện tích, cơ cấu sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất.
4. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
5. Môi trường cảnh quan.
6. Trình độ học vấn của người dân.
7. Đời sống văn hóa - xã hội (Nhà văn hóa, Câu lạc bộ…).
8. Đời sống kinh tế (Mức thu nhập, nguồn thu nhập…).
II. Tiêu chí cụ thể
1. Văn hóa vật thể
- Nhà ở truyền thống: Kiểu dáng kiến trúc, sắp đặt, bài trí trong nhà; hiện
trạng sử dụng, bảo tồn các nhà truyền thống.
- Nhà sinh hoạt cộng đồng: Kiểu dáng, quy mô, vật liệu, chất liệu xây dựng.
- Công trình, kiến trúc truyền thống khác.
- Di tích, danh thắng đã được kiểm kê, xếp hạng.
- Công cụ phục vụ sinh hoạt, lao động truyền thống.
2. Văn hóa phi vật thể
- Nghề truyền thống.
- Trang phục truyền thống.
- Món ăn truyền thống.
- Dân ca, dân vũ, dân nhạc.
- Trình diễn dân gian.
- Trò chơi dân gian.
- Truyện kể dân gian.
- Bài thuốc dân gian.
- Phong tục tập quán liên quan đến chu kỳ đời người.
- Phong tục tập quán trong lao động sản xuất.

- Lễ, tết, hội truyền thống.
- Nghệ nhân dân gian.
III. Điều kiện, tiềm năng phát triển du lịch tại khu vực làng, bản văn
hóa truyền thống
1. Thông tin chung về tài nguyên du lịch
2. Hiện trạng sản phẩm và dịch vụ du lịch
3. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch
4. Sự tham gia của cộng đồng địa phương

PHỤ LỤC SỐ 02:
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG BẢO TỒN VĂN HÓA
PHI VẬT THỂ CỦA LÀNG, BẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG GẮN
VỚI PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
STT

Nội dung

Đơn vị tính

Định mức

1

Khảo sát, điều tra, thu thập thông tin
Người/Ngày

05/10

Xây dựng phương án điều tra, lập mẫu
phiếu điều tra

Người/Ngày

05/10

Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả
điều tra

Báo cáo

03

In tài liệu hướng dẫn điều tra

Bộ

15

Sổ tay nghiệp vụ cho điều tra viên

Bộ

15

Phiếu/Địa điểm

200

Bộ

15

Hỗ trợ thông tin liên lạc

Người/Ngày

05/10

Công thuê khảo sát, điều tra

Người/Ngày

05/10

Người/Địa điểm

10

Người/Ngày

02/10

Người

03

Người/Ngày

02/10

Người/Địa điểm

05/01

Báo cáo/Loại hình

05/01

Bộ

180

Người/Ngày

180/05

1.1

Đoàn đi khảo sát, thu thập thông tin

1.2

Tổ chức hoạt động khảo sát, điều tra

In phiếu biểu mẫu điều tra
Văn phòng phẩm

Hỗ trợ cho đối tượng cung cấp thông tin
Quay phim, chụp ảnh tư liệu
Xử lý kết quả khảo sát, điều tra
Thuê phiên dịch hỗ trợ, dẫn đường
1.3

Chuyên gia nghiên cứu, chuyên gia tư
vấn, xây dựng các chuyên đề khoa học

1.4

Báo cáo đánh giá kết quả, đề xuất giải
pháp, mô hình bảo tồn văn hóa phi vật thể

2

Tổ chức lớp truyền dạy, tập huấn bảo
tồn văn hóa phi vật thể

2.1

In ấn tài liệu, văn phòng phẩm
In ấn tài liệu
Văn phòng phẩm

2.2

Hội trường

Ngày

05

2.3

Ma-ket lớp tập huấn

Maket

01

2.4

Hoa tươi trang trí

Bó (bát)

05

2.5

Băng-rôn, phướn

Chiếc

05

2.6

Máy tính xách tay, máy chiếu

Bộ/Ngày

01/05

2.7

Nước uống cho đại biểu, nghệ nhân, học
viên, Ban Tổ chức

Người/Ngày

180/05

2.8

Chứng nhận hoàn thành tập huấn
In giấy chứng nhận

Tờ

180

Khung chứng nhận

Khung

180

2.9

Thù lao cho giảng viên (bao gồm cả thù
lao biên soạn giáo án, tài liệu truyền dạy)

Người/Ngày

05/05

2.10

Hỗ trợ nghệ nhân, người uy tín (đối
tượng không hưởng lương từ ngân sách)

Người/Ngày

140/05

Bộ/Lớp

07/01

Người/Ngày

07/06

Xe/Ngày

02/05

Bộ/Địa điểm

02/01

2.11 Học cụ cho học viên thực hành
2.12 Ban Tổ chức đi tổ chức tập huấn
2.13 Xe ô tô đi tổ chức tập huấn, truyền dạy

3

Biên tập, xuất bản sách, sách ảnh, tập
gấp, đĩa DVD hướng dẫn hoạt động
bảo tồn văn hóa phi vật thể, tư liệu
phục vụ quảng bá du lịch

3.1

Biên tập, biên soạn, xây dựng nội dung

Người/Bộ

09/01

3.2

Tổ chức quay phim, chụp ảnh, hoàn
thiện các sản phẩm phim, ảnh, tư liệu

Người/Bộ

05/01

3.3

In sách

Cuốn/Bộ

200/01

3.4

In sách ảnh

Cuốn/Bộ

200/01

3.5

In tập gấp

Tập/Bộ

500/01

3.6

In đĩa DVD

Đĩa/Bộ

200/01

4

Tổ chức thực hành, trình diễn các loại
hình văn hóa phi vật thể

4.1

Trò chơi dân gian

Người

100

4.2

Dân ca, dân nhạc, dân vũ

Người

200

4.3

Lễ hội truyền thống

Người

300

4.4

Ngữ văn dân gian

Người

50

4.5

Trình diễn trang phục truyền thống

Người

50

4.6

Nghề thủ công truyền thống

Người

100

4.7

Văn hóa ẩm thực truyền thống

Người

50

4.8

Tri thức dân gian

Người

100

5

Vật tư, dụng cụ, lễ vật; trang thiết bị
phục vụ hoạt động bảo tồn văn hóa
phi vật thể

5.1

Trang phục (quần, áo, giày, mũ...)

Bộ/Nội dung

60/01

5.2

Đạo cụ

Bộ/Nội dung

120/01

5.3

Nhạc cụ

Bộ/Nội dung

60/01

5.4

Dụng cụ thực hành (nghề thủ công)

Bộ/Nội dung

100/01

5.5

Lễ vật

Bộ/Nội dung

05/01

5.6

Nguyên liệu chế biến, trang trí (ẩm thực)

Bộ/Nội dung

10/01

5.7

Trang thiết bị (máy tính, máy in, máy
chiếu, máy scanner, máy quay, tủ chống
ẩm, ổ dữ liệu…)

Bộ/Dự án

03/01

