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Căn cứ Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 29/6/2017 của Tỉnh 

ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2016 của Bộ 

Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Kế hoạch số 4303/KH-UBND ngày 15/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - 

Ngôi nhà chung của chúng ta” năm 2022; Công văn số 3061/UBND-KT ngày 

31/8/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tổ 

chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 

8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. 

Thực hiện Thông báo số 192A-TB/VPTU ngày 10/11/2022 của Thường 

trực Tỉnh ủy thông báo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức Tuần 

Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa  Du lịch Lai Châu 

tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tiếp tục thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Cụ thể hóa 

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 29/6/2017 của Tỉnh ủy Lai Châu về 

thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XII 

về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với 

phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 
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- Triển khai có hiệu quả các hoạt động quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu  

hình ảnh miền đất, con người Lai Châu và các giá trị văn hóa, ẩm thực độc đáo, 

đặc sắc; tiềm năng, thế mạnh, điểm đến du lịch hấp dẫn với nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh, du khách trong và ngoài nước; thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, 

các công ty lữ hành, các đơn vị, cá nhân đến hợp tác phát triển, tạo đà cho du lịch 

Lai Châu có bước phát triển mới. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại 

Thành phố Hồ Chí Minh gắn với Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà 

của chúng ta” phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể 

và chính quyền các địa phương; sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tạo thành chuỗi các hoạt động nhằm 

giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa, ẩm thực của các dân tộc Lai Châu; 

giới thiệu được tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh, để lại dấu ấn tốt đẹp trong 

lòng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và du khách. 

- Các hoạt động được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; sáng tạo về nội 

dung, phong phú về hình thức; các sản phẩm ẩm thực tham gia sự kiện phải đảm 

bảo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CƠ QUAN CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

1. Quy mô: Cấp tỉnh. 

2. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 02 - 04/12/2022 gắn với Lễ hội “Thành phố 

Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” (không kể thời gian đi, về và công tác 

chuẩn bị tại Thành phố Hồ Chí Minh). 

3. Địa điểm: Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

4. Cơ quan chỉ đạo, chủ trì và phối hợp thực hiện 

- Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

- Cơ quan phối hợp chỉ đạo: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: 

+ Thành phố Hồ Chí Minh: Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch; UBND Quận 

1 và các cơ quan có liên quan. 

+ Tỉnh Lai Châu: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng 

UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát 
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thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Lai Châu; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội 

Du lịch tỉnh. 

III. THÀNH PHẦN 

1. Đại biểu mời dự Khai mạc: Dự kiến khoảng 134 đại biểu. 

- Đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

+ Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 02 đại biểu 

+ Đại diện lãnh đạo Tổng Cục Du lịch; Văn phòng Bộ; Vụ Lữ hành; Vụ Thị 

trường du lịch; Vụ Văn hóa dân tộc; Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh: 12 đại biểu (02 đại biểu/cơ 

quan). 

- Đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh: 

+ Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh: 06 đại biểu (02 đại biểu/cơ quan). 

+ Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy; HĐND; UBND Thành phố Hồ 

Chí Minh; Công an Thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Giao 

thông vận tải; Sở Y tế; Bộ Tư lệnh Thành phố; Lực lượng Thanh niên xung phong 

Thành phố; Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố; Tổng Công ty Điện lực; 

Sở Thông tin và Truyền thông; UBND Quận 1; Đài Truyền hình Thành phố Hồ 

Chí Minh: 30 đại biểu (02 đại biểu/cơ quan). 

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh: 02 đại biểu 

- Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 

Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Sài 

Gòn giải phóng; Báo tuổi trẻ; Báo Người lao động; Tạp chí Du lịch thành phố Hồ 

Chí Minh; Báo điện tử VnExpess; Báo điện tử Vietnamnet; Báo Dân Trí; Tạp chí 

Du lịch Việt Nam; Báo Nông nghiệp Việt Nam; Báo Tuổi trẻ Thủ đô; Báo Sức 

khỏe và Đời sống; Báo Lao động; Báo Công thương; Tạp chí Diễn dàn doanh 

nghiệp; Báo Đại đoàn kết; Báo Đầu tư; Báo Tiền phong; Báo Văn hóa; Báo điện 

tử VTC News; Báo Tin tức; Báo Thể thao & Văn hóa; Báo VietNam News; Báo 

ảnh Dân tộc và miền núi; Báo ảnh Việt Nam; Báo Nông thôn Ngày nay; Tạp chí 

Việt Nam Hội Nhập; Tạp chí Kinh tế và Đồ uống; Cổng thông tin điện tử, các 

kênh truyền thông của doanh nghiệp du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, các trang 

mạng xã hội, các Fanpage du lịch có lượng người theo dõi lớn … (dự kiến 50 

phóng viên). 

- Ban Liên lạc Hội đồng hương Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh: 05 đại biểu. 

- Đại biểu tỉnh Lai Châu: 
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+ Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh: 06 đại 

biểu (02 đại biểu/cơ quan). 

+ Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn 

phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền 

thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Lai Châu; Hiệp hội Du lịch tỉnh: 

18 đại biểu (02 đại biểu/cơ quan). 

+ Phóng viên báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh: 03 phóng viên (01 phóng viên/cơ quan). 

2. Lực lượng tham gia tổ chức các hoạt động:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lãnh đạo Sở và đại diện một số lãnh 

đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch. 

- Hiệp hội Du lịch Lai Châu. 

- Lực lượng tham gia chương trình nghệ thuật khai mạc và lễ hội đường 

phố: 

+ Lực lượng diễn viên quần chúng các dân tộc được trưng tập từ các địa 

phương: Dân tộc Thái huyện Than Uyên, huyện Phong Thổ; Dân tộc Hà Nhì 

huyện Mường Tè; dân tộc Mông huyện Tam Đường, Phong Thổ; dân tộc Lự 

huyện Tam Đường: Dự kiến 64 người. 

+ Diễn viên chuyên nghiệp: Dự kiến 32 người. 

+ Lực lượng trình diễn Hát Then - Đàn tính: Dự kiến 07 người (lực lượng 

sao chậu dự kiến lấy từ lực lượng diễn viên được trưng tập tham gia chương trình 

nghệ thuật khai mạc và lễ hội đường phố). 

+ Lực lượng tham gia múa Khèn dân tộc Mông, múa xòe, múa sạp (dự kiến 

lấy từ lực lượng diễn viên được trưng tập tham gia chương trình nghệ thuật khai 

mạc và lễ hội đường phố). 

+ Lực lượng trình diễn nghề thủ công truyền thống (chế tác và sử dụng đàn 

tính dân tộc Thái huyện Phong Thổ; kỹ thuật tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong 

dân tộc Mông huyện Phong Thổ; tục nhuộm răng đen dân tộc Lự huyện Tam 

Đường) và giới thiệu ẩm thực: Dự kiến 14 nghệ nhân. 

- Lực lượng tham gia các hoạt động khác: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại sự kiện (số lượng người tham 

gia do đơn vị tự quyết định và đảm bảo kinh phí).  

- Lái xe và lực lượng phục vụ khác. 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
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1. Công tác tuyên truyền, quảng bá 

1.1. Tổ chức họp báo 

 - Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Lai Châu. 

 - Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Lai Châu. 

 - Cơ quan phối hợp:  

 + Thành phố Hồ Chí Minh: Sở Thông tin - Truyền thông; Sở Du lịch; Sở 

Văn hóa, Thể thao. 

 + Tỉnh Lai Châu: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

 - Thời gian: Dự kiến trước khai mạc sự kiện 7 - 10 ngày.  

 - Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Thành phần dự:  

 + Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 + Thành phố Hồ Chí Minh: Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin 

- Truyền thông; Sở Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao. 

 + Tỉnh Lai Châu: Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền 

hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

 - Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tại mục 1.III của kế hoạch này. 

 - Nội dung: Giới thiệu đến các đơn vị truyền thông báo, đài, công chúng 

về sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh, cung 

cấp thông tin về các hoạt động diễn ra tại sự kiện. 

1.2. Công tác tuyên truyền 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp:  

+ Thành phố Hồ Chí Minh: Sở Thông tin - Truyền thông; Sở Du lịch; Sở 

Văn hóa và Thể thao, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn giải 

phóng, các kênh truyền thông của doanh nghiệp du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Tỉnh Lai Châu: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Hiệp hội du lịch Lai Châu, Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh. 

 + Các cơ quan thông tấn báo chí tại mục 1.III của kế hoạch này. 

 - Nội dung: 
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 + Giới thiệu về chuỗi hoạt động diễn ra tại Tuần Văn hóa - Du lịch Lai 

Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh.   

 + Tuyên truyền, giới thiệu nét đặc trưng về “Miền đất - Thiên nhiên - Văn 

hóa - Con người” Lai Châu, tiềm năng, thế mạnh, chương trình kích cầu du lịch, 

các sản phẩm du lịch hấp dẫn Lai Châu. 

 - Hình thức: Truyền thông qua các kênh thông tin của các cơ quan thông 

tấn báo chí tại mục 1.III của kế hoạch này. 

+ Cổ động trực quan: Paner, phướn dọc. 

+ Xây dựng trailer quảng bá văn hóa, du lịch, miền đất, con người Lai Châu 

lồng ghép với hoạt động quảng bá sự kiện “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà 

của chúng ta”. 

- Thời gian tuyên truyền: Dự kiến 25/11 - 10/12/2022. 

2. Các hoạt động tại Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố 

Hồ Chí Minh năm 2022 

* Chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ” 

2.1. Khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí 

Minh” năm 2022 (Đêm thứ nhất) 

- Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Lai Châu. 

- Cơ quan phối hợp: UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Thành phố Hồ Chí Minh: Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND Thành 

phố; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch; Công an Thành phố; UBND Quận 1. 

+ Tỉnh Lai Châu: Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 

- Thời gian: Từ 20h00’ đến 21h00’ ngày 02/12/2022 (Thứ Sáu). 

- Địa điểm: Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nội dung: 

+ Phần nghi thức. 

+ Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Phát biểu khai mạc của lãnh đạo tỉnh Lai Châu. 

+ Phát biểu chào mừng của lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Cắt băng khai mạc sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai 

Châu kỳ vĩ”. Thời lượng 45 phút (Có kịch bản riêng). 
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- Mời các đại biểu tham quan các gian hàng. 

2.2. Lễ hội đường phố (Đêm thứ nhất, sau chương trình nghệ thuật khai mạc) 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian: Từ 21h00’, ngày 02/12/2022 (sau khi kết thúc chương trình 

khai mạc, có kịch bản riêng). 

- Địa điểm: Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.3. Trình diễn Khèn dân tộc Mông; Hát Then - Đàn Tính, múa Xòe, múa 

sạp dân tộc Thái (Đêm thứ hai) 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. 

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lai Châu và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian: 20h ngày 03/12/2022 (Thứ bảy). 

- Địa điểm: Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nội dung: Trình diễn Khèn dân tộc Mông, trình diễn Hát Then - Đàn tính, 

kết thúc màn trình diễn Hát Then - Đàn tính là màn múa Xòe, múa sạp dân tộc 

Thái (có kịch bản riêng). 

2.4. Hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch, trải nghiệm văn hóa, văn 

nghệ, trò chơi dân gian; nghề thủ công truyền thống, các hoạt động sinh hoạt 

văn hóa cộng đồng của các dân tộc tỉnh Lai Châu và giới thiệu ẩm thực 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, 

thành phố, các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian: Từ ngày 02 - 04/12/2022. 

- Địa điểm: Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nội dung:  

+ Tái hiện không gian văn hóa một số dân tộc: Trình diễn nghề thủ công 

truyền thống (Chế tác và sử dụng đàn tính dân tộc Thái huyện Phong Thổ; kỹ 

thuật tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong dân tộc Mông huyện Phong Thổ; tục 

nhuộm răng đen dân tộc Lự huyện Tam Đường); Trình diễn văn nghệ dân gian; 

Trải nghiệm các trò chơi dân gian: Ném pao, tó má lẹ, én cáy,…(06 gian x 24 

m2/gian). 

+ Giới thiệu ẩm thực dân tộc và sản phẩm Ocop tiêu biểu, đặc trưng của 

tỉnh: (03 gian x 24 m2/gian). 
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+ Giới thiệu, quảng bá du lịch: Trưng bày các ấn phẩm, tờ rơi, tập gấp, cẩm 

nang, bản đồ du lịch, sách ảnh, trình chiếu các video clip, quảng bá sản phẩm du 

lịch, giới thiệu điểm đến du lịch địa phương (02 gian x 24 m2/gian). 

- Hình thức: Lắp đặt 11 gian hàng, 24 m2/gian. 

2.5. Trưng bày, triển lãm ảnh đẹp về “Miền đất - Thiên nhiên - Văn hóa 

- Con người Lai Châu” 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. 

- Cơ quan phối hợp: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Thời gian: Từ ngày 02 - 04/12/2022. 

- Địa điểm: Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nội dung, số lượng: 50 ảnh đẹp về “Miền đất - Thiên nhiên - Văn hóa - 

Con người Lai Châu”.  

- Hình thức: Ảnh đặt trên các giá ảnh quanh khu vực không gian tổ chức 

các hoạt động của tỉnh. 

2.6. Tham gia với UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại sự kiện “Thành 

phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà chung của chúng ta” 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian: 02 - 04/12/2022. 

- Địa điểm: Phố Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Nội dung: 

+ Biểu diễn múa khèn dân tộc Mông; múa xòe, múa sạp dân tộc Thái tại 

phố đi bộ Nguyễn Huệ. 

+ Tham gia trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh trong chương 

trình biểu diễn áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc, vùng miền và các nước 

của Thành phố. 

- Hình thức: Theo kịch bản của Ban Tổ chức sự kiện “Thành phố Hồ Chí 

Minh - Ngôi nhà chung của chúng ta”. 

III. KINH PHÍ 

- Kinh phí tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí 

Minh sử dụng từ nguồn kinh phí đã giao, nguồn kinh phí cấp bổ sung cho Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 
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- Kinh phí tham dự của các đại biểu do cơ quan, đơn vị cử đại biểu chi trả 

theo quy định hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

1.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Là cơ quan Thường trực, đầu mối, tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung 

hoạt động và các điều kiện cần thiết tổ chức sự kiện Tuần Văn hóa – Du lịch Lai 

Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch; kịch bản, tổ chức khai mạc sự kiện; lễ hội 

đường phố; trình diễn Khèn dân tộc Mông, trình diễn Hát Then – Đàn Tính, múa 

Xòe, múa sạp dân tộc Thái; giới thiệu, trưng bày không gian văn hóa, ẩm thực; 

trình diễn nghề thủ công truyền thống; tổ chức các trò chơi dân gian; makét tổng 

thể, sơ đồ, lắp đặt các gian hàng, vị trí các hoạt động; maket phông chính, 

backdrop, trailer tuyên truyền, quảng bá, pano, phướn dọc, trang trí khánh tiết sân 

khấu, âm thanh, ánh sáng… phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn 

hóa – Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chuẩn bị nội dung tham gia 

của tỉnh tại sự kiện “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà chung của chúng ta”. 

- Chủ trì, phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ 

chức triển lãm ảnh đẹp về “Miền đất - Thiên nhiên - văn hóa - con người Lai Châu”. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trưng bày các loại ấn phẩm như: Tờ 

rơi, tập gấp, bản đồ, cẩm nang, sách ảnh, phim tài liệu… 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện không 

gian trưng bày sản phẩm OCOP. 

 - Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí 

Minh; các cơ quan thông tấn báo chí tại mục 1.III của Kế hoạch này quảng bá, 

tuyên truyền về sự kiện. 

- Tham mưu xây dựng bài phát biểu khai mạc sự kiện; thiết kế, gửi giấy 

mời. 

- Xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Lai 

Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh 

phê duyệt. 

 - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh sau khi kết thúc các 

hoạt động. 

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu, quảng bá về du 

lịch Lai Châu; tham gia trưng bày, quảng bá tại sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch 

Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

lựa chọn ảnh đẹp về “ Miền đất - Thiên nhiên - Văn hóa - Con người Lai Châu”, 

điểm du lịch hấp dẫn và tổ chức triển lãm ảnh tại Đường Lê Lợi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.3. Văn phòng UBND tỉnh 

- Thẩm định, trình ký các văn bản có liên quan đến tổ chức sự kiện. 

- Chủ trì, kết nối, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

liên hệ lịch làm việc, mời đại biểu là lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Hồ 

Chí Minh dự khai mạc sự kiện. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tổ chức họp báo về tổ chức sự kiện. 

1.4. Sở Tài chính 

 Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo kinh phí tổ chức sự kiện Tuần Văn hóa 

- Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trì, phối hợp thẩm định dự 

toán và hướng dẫn quản lý, thanh quyết toán kinh phí tổ chức sự kiện theo quy định. 

1.5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức họp báo về sự kiện. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng thông cáo báo báo 

chí về các nội dung của Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

quảng bá về các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Lựa chọn danh mục, cung cấp một số sản phẩm Ocop tiêu biểu, đặc trưng 

của tỉnh cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để trưng bày. 

1.7. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

- Dành dung lượng hợp lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về các 

hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2022; kịp thời đưa tin công tác chuẩn bị, tổ chức và kết quả của sự kiện. 
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- Đài Phát Thanh – Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch lựa chọn hình ảnh đặc sắc của tỉnh để đưa vào chương trình khai mạc 

Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. 

- Cử lãnh đạo, phóng viên dự và đưa tin về sự kiện. 

1.8. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa 

chọn ảnh đẹp về “Miền đất - Thiên nhiê - Văn hóa - Con người Lai Châu” tổ chức 

in ấn, tổ chức triển lãm ảnh sự kiện. 

1.9. Các Sở, ngành có liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

và các sở, ngành, đơn vị của tỉnh Lai Châu và Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 

các hoạt động của sự kiện. 

1.10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc trưng tập nghệ 

nhân, diễn viên quần chúng tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ tại sự kiện. 

- Cử cán bộ chuyên môn làm đầu mối liên hệ, kết nối trong việc trưng tập, 

phối hợp quản lý tổ chức tập luyện tại cơ sở. 

1.11. Hiệp hội Du lịch Lai Châu 

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

quảng bá, giới thiệu tại sự kiện. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

giới thiệu, quảng bá về du lịch Lai Châu tại gian hàng tại sự kiện. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, hỗ trợ 

tỉnh Lai Châu một số nội dung sau: 

- Hỗ trợ địa điểm, tạo điều kiện về thời gian, không gian tổ chức sự kiện. 

- Công tác truyền thông về sự kiện trên các phương tiện truyền thông báo, 

đài, website du lịch của Thành phố, trong chương trình truyền thông quảng bá của 

Thành phố về sự kiện Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” 

năm 2022, tuyên truyền cổ động trực quan trước, trong và sau sự kiện. 

- Phối hợp, đưa nội dung tham gia của tỉnh Lai Châu tại mục 2.8.IV của Kế 

hoạch này vào kịch bản tổ chức của Thành phố; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, 

các đơn vị có liên quan phối hợp với tỉnh Lai Châu trong tổ chức thực hiện. 

 - Địa điểm, hội trường tổ chức họp báo, các cuộc họp Ban Tổ chức sự kiện. 

 - Hỗ trợ tổ chức diễn diễu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. 
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- Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế, an toàn thực 

phẩm, trông giữ xe tại khu vực tổ chức sự kiện. 

 - Hỗ trợ vận động các cơ sở lưu trú giảm gia phòng nghỉ cho nghệ nhân, 

diễn viên tham gia tổ chức các hoạt động tại sự kiện. 

- Cấp phép xe ra vào khu tổ chức sự kiện, cấp phép tuyên truyền cổ động 

trực quan… 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, căn cứ 

nội dung Kế hoạch các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, phối hợp, chỉ đạo 

để công tác tổ chức sự kiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (B/c); 

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Lai Châu (B/c); 

- UBND Thành phố Hồ Chí Minh (P/h); 

- UBND tỉnh: U; 

- Tổng cục Du lịch, Bộ VHTT&DL; 

- Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh;  

- Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh; 

- Sở Thông tin và Truyên thông TP. Hồ Chí Minh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: V; 

- Lưu: VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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