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Kính gửi: 

     - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

     - Chi nhánh viettel Lai Châu; 

    - Hiệp hội du lịch Lai Châu.  

 

Thực hiện Kế hoạch số 3336/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về tổ chức hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022; Thông báo số 97/TB-

UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu thông báo kết luận của Đ/c Hà 

Trọng Hải – Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban tổ chức Hội chợ Sâm Lai 

Châu năm 2022.  

Để chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế 

hoạch Tổ chức Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc sở, Chi nhánh Viettel Lai 

Châu, Hiệp hội du lịch Lai Châu triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu Sở văn bản 

hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện (Tam Đường, Phong Thổ, Than Uyên) và 

thành phố Lai Châu thực hiện thống nhất các nội dung giới thiệu không gian văn hoá 

của 5 bản du lịch cộng đồng (Có dự thảo văn bản hướng dẫn báo cáo Ban giám đốc 

trước trước 30/9/2022 để chuẩn bị cho Họp Ban Tổ chức Hội chợ vào sáng ngày 

30/9/2022).   

- Phối hợp với Trung tâm văn hoá Nghệ thuật tỉnh xây dựng kịch bản chương 

trình văn nghệ khai mạc, bế mạc Hội chợ và chương trình giao lưu văn nghệ đêm thứ 

2 của Hội chợ theo Kế hoạch của Ban Tổ chức. 

2. Phòng Quản lý Du lịch 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch xây 

dựng kế hoạch và thực hiện 01 gian trưng bày ấn phẩm, trình chiếu Video Clip 

quảng bá du lịch, các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; phối hợp với Chi nhánh 

Viettel Lai Châu giới thiệu cổng du lịch thông minh của tỉnh và giới thiệu cho du 

khách trải nghiệm du lịch bằng công nghệ 3D. 

- Cung cấp danh sách các khách sạn cho Sở Khoa học và Công nghệ để hỗ 

trợ các đại biểu tham dự Hội chợ; phối hợp với các cơ quan chức năng của thành 

phố Lai Châu kiểm soát các khách sạn, nhà nghỉ tránh lợi dụng tăng giá dịch vụ 
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trong thời gian đại biểu tham dự sự kiện. Cung cấp thông tin đến các đại biểu 

tham dự Hội chợ về các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Hiệp hội du lịch Lai Châu thông tin đến các doanh nghiệp 

du lịch trên địa bàn tỉnh được biết, tham gia hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022. 

3. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tham mưu 

Sở xây dựng kế hoạch, điều lệ và cơ cấu giải thưởng tổ chức Giải chạy Marathon 

Sâm Lai Châu lần thứ nhất. 

4. Văn Phòng Sở 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu Sở đón tiếp 

đại biểu lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch; phối hợp 

với Văn phòng UBND tỉnh đón tiếp khách tham dự sự kiện theo phân công của 

Ban tổ chức giải. 

5. Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh 

- Chủ trì xây dựng kịch bản và thực hiện chương trình văn nghệ khai mạc, 

bế mạc, chương trình giao lưu văn nghệ đêm thứ 2 của Hội chợ (Có nội dung chi 

tiết các tiết mục báo cáo Ban giám đốc trước 30/9/2022 để chuẩn bị cho Họp Ban 

Tổ chức Hội chợ vào sáng ngày 30/9/2022)  

- Chủ trì, phối hợp với phòng, ban liên quan của UBND thành phố Lai 

Châu và UBND các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Than Uyên xây dựng kịch 

bản chi tiết tổ chức đêm giao lưu văn nghệ vào buổi tối ngày thứ hai của Hội chợ. 

(Có nội dung chi tiết các tiết mục báo cáo Ban giám đốc trước 30/9/2022 để 

chuẩn bị cho Họp Ban Tổ chức Hội chợ vào sáng ngày 30/9/2022)  

6. Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thể dục thể thao 

Phối hợp với Phòng Quản lý thể thao tham mưu xây dựng kế hoạch, điều lệ 

và cơ cấu giải thưởng tổ chức Giải chạy Marathon Sâm Lai Châu lần thứ nhất. 

Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện sau khi các Kế hoạch, điều lệ của Giải 

được phê duyệt. 

7. Đề nghị Viettel Lai Châu 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các nội dung 

trình chiếu, giới thiệu, quảng bá trải nghiệm các sản phẩm du lịch thông minh 3D. 

8. Đề nghị Hiệp hội Du lịch Lai Châu 

Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hoạt động du lịch tham gia trưng 

bày quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại hội chợ Sâm. 
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Trên đây là nội dung triển khai các nhiệm vụ của ngành tại Hội chợ Sâm 

Lai Châu năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ trưởng các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Sở KH&CN – Cơ quan thường trực BTC (B/c) ; 

-  Lưu: VT, QLDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  

Trần Quang Kháng 
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