Phụ lục 1
CHƯƠNG TRÌNH
Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2020 và Hội thảo khoa học
“Những vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa”
(Tại Mộc Châu - Sơn La, từ ngày 12-14/11/2020)
THỜI GIAN

NỘI DUNG

Ngày làm việc thứ nhất (thứ Năm, 12/11/2020)
TẬP HUẤN NGÀNH DI SẢN VĂN HÓA NĂM 2020
Hội trường lớn
07:30 - 08:00 Đón tiếp đại biểu

Sáng

08:00 - 08:15

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

08:15 - 08:25

Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Bộ

08:25 - 08:40

Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo tỉnh Sơn La

08:40 - 09:00
09:00 - 09:45
09:45 - 10:30
10:30 - 11:15

11:15 - 12:00
Trưa

12:00 - 13:30
13:30 - 16:00

Chiều
16:00 - 17:00

Báo cáo hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị
Di sản văn hóa năm 2020
Báo cáo về lĩnh vực di tích: “Về bước đi của
di sản văn hóa Việt và phương pháp tiếp cận
bảo vệ, phát huy giá trị”
Báo cáo về lĩnh vực phi vật thể: “Bảo tàng
sinh thái - Dạng thức mới trong bảo tồn di sản
văn hóa phi vật thể”
Báo cáo về lĩnh vực bảo tàng: “Đánh giá kết
quả thực hiện quy hoạch hệ thống bảo tàng
Việt Nam đến năm 2020”
Báo cáo về lĩnh vực di sản tư liệu: “Hành
trình di sản tư liệu thế giới và Việt Nam”
Nghỉ trưa
Phổ biến các quy định mới về các lĩnh vực:
bảo tàng, di tích, DSVH phi vật thể và di sản
tư liệu
Trao đổi thảo luận

NGƯỜI CHỦ TRÌ/
THỰC HIỆN

Ban Tổ chức
Trưởng phòng
QL bảo tàng
Lãnh đạo
Bộ VHTTDL
Lãnh đạo
tỉnh Sơn La
Lãnh đạo
Cục DSVH
Phó Cục trưởng
Trần Đình Thành
PGS.TS.
Đặng Văn Bài
Phó Cục trưởng
Phạm Định Phong
Ông Cung Đức Hân
Phó Chủ tịch UBQG
về Chương trình
Ký ức Việt Nam
Lãnh đạo
Cục DSVH
Lãnh đạo
Cục DSVH

Ngày làm việc thứ hai (thứ Sáu, 13/11/2020)
HỘI THẢO KHOA HỌC

Chủ đề: “Những vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa”

Sáng

Trình bày riêng theo 03 lĩnh vực (chia 03 hội trường)
Chủ trì: Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa
Lĩnh vực bảo tàng:
Cục Di sản văn hóa;
Tham luận nhóm vấn đề theo nội dung:
08:00 - 11:30
các đơn vị và
Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch hệ
đại biểu tham gia
thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
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08:00 - 11:30

08:00 - 11:30
Trưa

11:30 - 13:30

13:30 - 16:00

Chiều

13:30 - 16:00

13:30 - 16:00

Lĩnh vực di tích:
Tham luận nhóm vấn đề theo các nội dung:
- Thách thức trong công tác bảo tồn di sản
Đô thị cổ - Làng cổ Việt Nam;
- Công tác quy hoạch di tích nhìn từ góc độ
phát triển;
- Pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di tích
- từ văn bản quy phạm đến thực tế (Hoạt
động lập hồ sơ xếp hạng di tích, quản lý
khoanh vung bảo vệ di tích; hoạt động cấp
phép và quản lý thăm dò, khai quật khảo
cổ).
Lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể:
Tham luận nhóm vấn đề theo nội dung: Bảo
vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật
thể theo quan điểm bảo tàng học mới.
Nghỉ trưa
Lĩnh vực bảo tàng:
- Tham luận nhóm vấn đề theo nội dung: Đề
xuất định hướng phát triển hệ thống bảo tàng
Việt Nam trong giai đọan 2020-2030 và tầm
nhìn 2050;
- Tổng kết thảo luận, báo cáo và đề xuất
kiến nghị.
Lĩnh vực di tích:
Tham luận nhóm vấn đề theo nội dung:
Những điểm mới trong hệ thống văn bản
pháp lý liên quan đến công tác bảo quản, tu
bổ, phát huy giá trị di tích hiện nay (hệ
thống văn bản về di sản văn hóa, đầu tư,
xây dựng...);
- Tổng kết thảo luận, báo cáo và đề xuất
kiến nghị.
Lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể:
Tham luận nhóm vấn đề theo nội dung: Đào
tạo nguồn lực cán bộ cho hoạt động quản lý di
sản văn hóa phi vật thể;
- Tổng kết thảo luận, báo cáo và đề xuất
kiến nghị.

Cục Di sản văn hóa;
các đơn vị và
đại biểu tham gia

Cục Di sản văn hóa;
các đơn vị và
đại biểu tham gia

Cục Di sản văn hóa;
các đơn vị và
đại biểu tham gia

Cục Di sản văn hóa;
các đơn vị và
đại biểu tham gia

Cục Di sản văn hóa;
các đơn vị và
đại biểu tham gia

Hội trường lớn
Chiều

16:15 - 17:00

Tổng kết Tập huấn và Hội thảo khoa học

Lãnh đạo
Cục DSVH

Ngày làm việc thứ Ba (thứ Bảy, 14/11/2020) - Đi thực tế
Sáng
Chiều

Đi thực tế
(Cả ngày)

Đi thực tế một số điểm di tích lịch sử - văn
hóa và du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu.

Ban Tổ chức

Xem trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể.

Ban Tổ chức
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