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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản  

văn hóa và số hóa di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn Xã Cao Xá  

giai đoạn 2023 - 2030  

 

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND huyện Lâm 

Thao về việc triển khai Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn 

hóa và số hóa di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn huyện Lâm Thao giai đoạn 2023 

- 2030; UBND xã Cao Xá xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1230/QĐ-TTg  ngày 

15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát 

huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 

2021 - 2030; Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 

- 2030 từ đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, các công trình có giá trị 

tiêu biểu quốc gia, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc huyện 

Lâm Thao.  

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản 

văn hóa, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa huyện Lâm Thao; bảo 

đảm tích hợp được vào khung kiến trúc Chính phủ điện tử, bảo đảm đáp ứng hiệu 

quả dịch vụ cho xã hội, cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

- Tất cả các di sản văn hóa trên địa bàn xã (thuộc phạm vi thực hiện của 

Chương trình quy định tại Điểm b Khoản 1 mục II Quyết định số 1230/QĐ-TTg và 

mục I - Quyết định số 2026/QĐ-TTg) để ưu tiên đầu tư tu bổ, tôn tạo, triển khai các 

chương trình, dự án, kế hoạch bảo tồn, phát huy bền vững và số hóa di sản.  

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu có trọng tâm, trọng điểm, gắn 

công tác bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị di sản trên địa bàn huyện Lâm 

Thao với hoạt động khai thác, phát triển du lịch của địa phương. 

B. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Xây dựng cơ chế nhằm đảm bảo phát triển hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di 

sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, 

văn hóa tiêu biểu phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế - xã hội; Gắn 
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kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; Bảo tồn và 

phát triển một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ bị mai một; Phát huy 

các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh góp 

phần quảng bá hình ảnh của tỉnh Phú Thọ. 

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ 

số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, 

quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch; bảo đảm tích hợp được vào khung kiến 

trúc Chính phủ điện tử và Hệ tri thức Việt số hóa. 

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản 

văn hóa, bảo đảm đáp ứng hiệu quả dịch vụ cho xã hội, cộng đồng ở mọi lúc, mọi nơi. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đề nghị đưa vào Danh mục di 

sản văn hóa phi vật thể quốc gia 01 di sản; xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp 

quốc gia 01 di tích, cấp tỉnh 02 di tích. 

- 100% di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn xã trong Danh mục di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia được bảo tồn, phát huy.  

- 100% số lượng di tích đã xếp hạng được tu bổ, tôn tạo khi bị xuống cấp. 

- 100% di tích đã xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh được số hóa và ứng dụng 

trên các nền tảng số. 

C. NỘI DUNG. 

I. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, pháp luật về bảo 

vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa và số hóa di sản văn hóa.   

1.1. Nội dung:  

Tuyên truyền nội dung Quyết định số 1230/QĐ-TTg, ngày 15/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di 

sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 

02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình số hóa Di sản 

văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch triển khai Chương trình bảo 

tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và số hóa di sản văn hóa Việt Nam trên 

địa bàn huyện Lâm Thao, xã Cao Xá giai đoạn 2023 - 2030.  

1.2. Hình thức:  

Tăng cường tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn 

hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên 

truyền lưu động; tổ chức các chương trình, hoạt động tương tác, xã hội hóa trong 

công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ 

và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

II. Triển khai các nội dung chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá 

trị di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn xã Cao xá, giai đoạn 2023 - 2030  



  3 
 

1. Hỗ trợ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích quốc gia và 

di tích cấp tỉnh có giá trị tiêu biểu 

1.1. Đối tượng: Các di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh. 

1.2. Nội dung:  

- Tu bổ, tôn tạo tổng thể cho các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và di 

tích cấp tỉnh có giá trị tiêu biểu, ưu tiên một số di tích thuộc các loại hình cụ thể sau: 

+ Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia: Chùa Sơn Lôi; Đình Cao Xá 

+ Di tích cấp tỉnh: cụm di tích đình, chùa Vĩnh Mộ; Lăng Lân Hổ Dục Mỹ. 

2. Xây dựng, triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch bảo vệ và phát 

huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu 

- Tiếp tục triển khai Đề án gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ, giai đoạn 2020 - 2025. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình hành động, kế hoạch bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Tín ngưỡng thờ 

cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” giai đoạn 2021 - 2025; 

- Tham gia góp ý vào Dự thảo chế độ hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ 

nhân ưu tú, nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ - những người nắm giữ di sản văn hóa phi 

vật thể trong việc trực tiếp phổ biến, lưu truyền, truyền dạy những người kế cận, tham 

gia các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. 

- Tổ chức, tham gia các lớp truyền dạy thực hành di sản văn hóa phi vật thể 

trong cộng đồng.  

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực di sản văn hóa. 

Tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ 

năng, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực di sản văn hóa. Đối tượng gồm: 

- Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác văn hóa. 

- Công chức văn hóa - xã hội xã. 

- Các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. 

- Giáo viên phụ trách âm nhạc tại các trường THCS, Tiểu học trên địa bàn 

- Đại diện các Ban quản lý di tích đã được xếp hạng trên địa bàn xã; 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa  

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về việc 

bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên Trang thông tin điện tử của xã.  

Tuyên truyền thông qua các hình thức cổ động trực quan và trên các phương tiện 

truyền thông. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin và các công cụ tiện ích của mạng xã hội để 

quảng bá di sản gắn với du lịch, tiếp cận với du khách nhanh và hiệu quả. 



  4 
 

- Tham gia các liên hoan, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh, huyện, 

các cuộc thi sáng tác về di sản văn hóa.  

III. Triển khai các nội dung chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam 

trên địa bàn xã Cao Xá, giai đoạn 2023 - 2030  

1. Tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định pháp luật 

- Tham gia góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên 

ngành di sản văn hóa đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số.  

- Xây dựng danh sách ưu tiên các di sản cần số hóa; cập nhật thường xuyên 

danh sách này để bảo đảm hiệu quả về đầu tư và đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã 

hội trong giai đoạn chuyển đổi số. 

- Tham gia, góp ý và dự thảo cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân tham gia đầu tư phát triển và cùng khai thác hệ sinh thái số về di sản văn 

hóa; khuyến khích việc tài trợ và đóng góp, ủng hộ vật chất cũng như các điều kiện 

khác thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa.  

2. Xây dựng nền tảng kỹ thuật số và các bộ tiêu chuẩn chung về lưu trữ 

- Hỗ trợ trang bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị 

thuộc đối tượng và phạm vi của Kế hoạch, nhằm bảo đảm sự tương đồng về hạ tầng 

kỹ thuật trong toàn hệ thống. 

- Hỗ trợ sử dụng, khai thác phần mềm, ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu di sản 

văn hóa trên nền tảng bản đồ số thống nhất VMAP của Đề án Hệ tri thức Việt số 

hóa, cho phép lưu trữ, quản lý, khai thác và lập báo cáo từ các nguồn dữ liệu số hóa; 

bảo đảm việc tra cứu thuận tiện đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước, khả năng tích 

hợp, chia sẻ, kết nối và trực quan trong quá trình quản lý, khai thác.  

3. Xây dựng, tạo lập dữ liệu số về di sản văn hóa xã Cao Xá 

- Rà soát, thu thập, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ tư liệu về các di tích, di sản 

tư liệu và di sản văn hóa phi vật thể đã được xếp hạng theo quy  định để xây dựng 

danh sách các hạng mục cần số hóa. 

- Số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa phi vật thể đã được xếp 

hạng, công nhận theo quy định. 

- Số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh. 

- Số hóa hồ sơ, tư liệu, bảo vật quốc gia, sản phẩm thông tin số trên nền tảng 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 

- Cập nhật bổ sung định kỳ tư liệu các di sản văn hóa hàng năm. 

4. Quản lý, vận hành và khai thác kho cơ sở dữ liệu số quốc gia về di sản 

văn hóa 

- Hỗ trợ tích hợp cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa theo tiêu chuẩn tuân thủ 

khung kiến trúc Chính phủ điện tử do cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và 

truyền thông ban hành, nhằm mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở, phục vụ, tạo điều 
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kiện cho các tổ chức, cá nhân khai thác, tham gia phát triển, sáng tạo các dịch vụ 

mới.  

- Hỗ trợ thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.  

5. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng 

- Phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; quản lý 

và giám sát an toàn thông tin; bảo mật dữ liệu, bảo đảm cơ chế sao lưu, phục hồi 

máy chủ, máy trạm, các thiết bị đầu cuối liên quan.  

- Phối hợp xây dựng hạ tầng, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm thông tin tin cậy, 

an toàn, lành mạnh; phát triển hệ thống nền tảng, hạ tầng, mạng lưới gắn với bảo 

đảm an toàn, an ninh mạng, có khả năng tự sàng lọc, phát hiện mã độc tấn công, bảo 

vệ ở mức căn bản.  

6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

- Tổ chức và tham gia các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng 

về chuyển đổi số cho cán bộ quản lý và người làm công tác di sản văn hóa.  

- Huy động sự tham gia về nhân lực của các doanh nghiệp, tổ chức vào tiến 

trình chuyển đổi số ngành di sản văn hóa. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn vận động 

xã hội hóa, huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo thực 

hiện các nội dung như:  

- Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến số hóa di sản văn hóa trên địa bàn.  

- Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp cho các di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc 

nghệ thuật, khảo cổ cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh và các di tích lịch sử - văn hóa 

chưa được xếp hạng trên địa bàn. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, pháp luật về bảo vệ, 

phát huy giá trị di sản văn hóa. 

- Xây dựng, triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch bảo vệ và phát huy 

giá trị các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực di sản văn hóa. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa xã hội  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy gia trị di sản và Số hóa 

Di sản văn hóa trên địa bàn. 

- Chủ động đề xuất, phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lâm Thao 

và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung trong lĩnh vực di sản văn 

hóa của địa phương hàng năm theo kế hoạch. 
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- Theo dõi và chịu trách nhiệm về số liệu, tiến độ thực hiện, nội dung; báo cáo 

định kỳ, đột xuất về việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương báo cáo UBND xã và 

Phòng Văn hóa Thông tin theo quy định.  

- Tham mưu triển khai thực hiện các nội dung: Triển khai ứng dụng công nghệ 

thông tin trong di sản văn hóa; Đề xuất và tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng 

lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho thành viên các Ban quản lý Di 

tích trên địa bàn. 

- Rà soát, thu thập, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ tư liệu về các di tích, hiện vật, 

di sản tư liệu và di sản văn hóa phi vật thể đã được xếp hạng theo quy định để xây 

dựng danh sách ưu tiên các hạng mục cần số hóa. 

Phối hợp với Công chức Tài chính- Kế toán theo dõi thực hiện dự toán chi tiết 

và bố trí ngân sách theo phân cấp quản lý các di tích trên địa bàn.  

2. Công chức Tài chính- Kế toán 

Căn cứ nguồn ngân sách được phân bổ, tham mưu cho UBND xã bố trí nguồn 

kinh phí đảm bảo cho các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch; Hỗ 

trợ kinh phí cho công tác tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích và chương trình 

số hóa di sản văn hóa hàng năm; Hướng dẫn, quản lý tài chính và sử dụng nguồn 

kinh phí theo quy định. 

3. Đài Truyền thanh xã 

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã và trang  

TTĐT xã Cao Xá nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ và phát huy bền 

vững giá trị di sản văn hóa; Giới thiệu, quảng bá những kết quả thực hiện Kế hoạch 

nhằm huy động ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho hoạt động bảo vệ, 

phát huy giá trị di sản văn hóa của và nâng cao nhận thức của toàn dân về chuyển 

đổi số di sản văn hóa. 

4. Các trường học trên địa bàn  

- Triển khai thực hiện, tham gia chương trình đào tạo việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong chuyển đổi số ngành di sản văn hóa. 

- Tổ chức triển khai thực hiện tích hợp các nội dung được số hóa vào các 

chương trình giáo dục để phát huy giá trị của di sản; Triển khai mô hình “Giờ học 

lịch sử”, “Câu lạc bộ em yêu lịch sử”, Tham quan các di tích trên địa bàn, đưa hát Xoan 

vào chương trình dạy âm nhạc cho học sinh,… 

5. Khu dân cư 

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trong các hội nghị khu dân cư về 

nội dung Kế hoạch; nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản 

văn hóa truyền thống của dân tộc trên địa bàn. 

- Phối hợp với Ban văn hóa, triền khai các biện pháp đề gìn giữ, bảo tồn, tu 

bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích đã và chưa được xếp hạng trên địa bàn mình 

quản lý. Tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác tu bổ, tôn tạo, chống xuống 

cấp các di tích. 
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6. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội, triển khai kế hoạch tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức đoàn thể, tham gia thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch; 

Tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, 

phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia 

hưởng ứng các hoạt động bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa trên 

địa bàn xã.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn, phát huy bền vững giá 

trị di sản văn hóa và số hóa di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn xã Cao Xá giai 

đoạn 2023 - 2030./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện. 

- Phòng VHTT huyện 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học liên quan; 

- các khu dân cư;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Quách Văn Chí 
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