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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh về 

Kế hoạch triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Chiến lược Ngoại giao văn hóa (NGVH) đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

năm 2022, cụ thể như sau: 

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

 1. Thuận lợi 

Xu thế hòa bình, độc lập, hữu nghị, hợp tác và phát triển cùng với xu thế 

toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin là những thuận 

lợi căn bản trong quá trình thực hiện Chiến lược NGVH đến năm 2030 trên cả 

nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Lai Châu nói riêng. Hoạt động NGVH luôn 

được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu và sự phối hợp của các 

cấp, các ngành, đơn vị, địa phương. Tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được 

kiểm soát, các hoạt động văn hóa, trong đó có hoạt động ngoại giao văn hóa 

được triển khai trở lại. 

 2. Khó khăn 

 Mâu thuẫn chính trị, xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ vẫn diễn ra ở 

một số nơi trên thế giới; việc lợi dụng công nghệ thông tin nhằm mục đích 

truyền bá văn hóa đồi trụy, lối sống không lành mạnh, trái với thuần phong, mỹ 

tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Đời sống kinh tế, xã hội trên 

địa bàn tỉnh tuy có phát triển xong vẫn còn nhiều khó khăn; chênh lệch trong 

hưởng thụ văn hóa giữa các dân tộc, giữa khu vực thành thị với nông thôn, vùng 

sâu, vùng xa còn chưa được thu hẹp. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân 

tộc, tôn giáo tăng cường các hoạt động kích động, tuyên truyền chống phá Đảng 

và nhà nước ta. 

 II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 
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- Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và phối hợp chặt 

chẽ với các sở, ban ngành trong tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai 

thực hiện hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, 

du lịch phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Thực hiện nghiêm các nội dung 

của Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo 

Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Triển khai thực hiện tốt các hoạt động ngoại giao văn hóa với nhiều hình 

thức, phương thức khác nhau, qua đó nhằm quảng bá hình ảnh Lai Châu đến với 

bạn bè, du khách trong và ngoài nước. 

2. Công tác tuyên tryền 

Tuyên truyền cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; nội dung đường lối, chính sách ngoại giao văn hóa 

của Đảng nêu trong các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và các văn bản khác có 

liên quan: Luật số 18/2012/QH13 về Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc 

gia năm 2003; tuyên truyền, định hướng của Ban Chỉ đạo 01, Ban Chỉ đạo 35 của 

tỉnh; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 1326/CT-TTg ngày 27/7/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên 

đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20/3/2018 của 

UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường, đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện 

các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Kế hoạch 

số 20/KH-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch triển 

khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu... 

Tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu, thông 

tin cập nhật về tình hình quốc tế, đặc biệt là các nước giáp biên giới, các nước có 

quan hệ giao lưu đối ngoại của tỉnh, đồng thời thông tin tình hình thời sự quốc tế 

tiêu biểu đến toàn thể cán bộ, CCVC-LĐ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tiếp 

tục công tác tuyên truyền về biển, đảo đến cán bộ, CCVC - LĐ và Nhân dân trên 

địa bàn tỉnh, nhất là Nhân dân các huyện biên giới của tỉnh Lai Châu. 

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, 

tiềm năng phát triển và hợp tác của tỉnh Lai Châu nói riêng và Việt Nam nói 

chung đến các bạn bè và cộng đồng quốc tế, nhất là các nước có quan hệ hợp tác 

truyền thống trong những năm qua. Quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển du 

lịch của tỉnh, các giá trị văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh thông qua các chương 

trình, sự kiện, các lễ hội văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động xúc tiến 

du lịch của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân 

dân trước những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội thù 

địch, đặc biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, nhân quyền, tôn giáo, lãnh thổ. 
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Tăng cường mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác phát triển văn hóa, thể thao 

và du lịch với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; các tỉnh Bắc Lào; các nước có chung 

đường biên giới với tỉnh và các nước trên thế giới có mối quan hệ ngoại giao với 

tỉnh Lai Châu thông qua hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, các lễ hội truyền 

thống ở địa phương. 

3. Kết quả thực hiện 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh thường 

xuyên chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao liên 

quan đến công tác ngoại giao văn hóa gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

được giao. Tổ chức, triển khai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn kiện 

pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, bao gồm: Nghị định thư 

phân giới cắm mốc, đính kèm bộ bản đồ địa hình khu vực biên giới Việt - Trung; 

tập “Bảng đăng ký mốc giới”, tập “Bảng toạ độ, độ cao mốc giới” và tập “Bảng 

quy thuộc các cồn, bãi trên sông suối biên giới”; Hai là Hiệp định về quy chế quản 

lý biên giới; Ba là Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới 

trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. 

- Xây dựng chương trình nghệ thuật, tham gia biểu diễn, giao lưu, giới thiệu, 

quảng bá các nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh tại các sự kiện có 

khách nước ngoài tham dự; tổ chức giao lưu văn hóa, nghệ thuật với các đơn vị 

nghệ thuật của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh Bắc Lào, các nước trong khu 

vực và trên thế giới (khi có sự kiện) nhằm quảng bá, giới thiệu về hình ảnh miền 

đất, con người Lai Châu, văn hóa truyền thống của Nhân dân các dân tộc Lai Châu. 

4. Các hoạt động đối ngoại năm 2022 

4.1. Đoàn ra: Không. 

4.2. Đoàn vào: 

a) Từ ngày 15 - 17/4/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở 

Ngoại vụ đón tiếp 43 đại biểu thuộc đoàn công tác tỉnh Phông Sa Lỳ, nước 

CHDCND Lào. 

Nội dung: Tham gia các hoạt động văn hóa và du lịch tại sự kiện Tuần Du 

lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022.  

b) Từ ngày 15 - 17/4/2022, phối hợp các đơn vị liên quan: UBND huyện 

Tam Đường, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh... đón tiếp 02 phi công người nước ngoài 

(Anh và Singapo). 

Nội dung: Tham dự giải dù lượn đường trường PuTaLeng quốc tế mở rộng 

lần thứ 3 tại Lai Châu (tại sự kiện Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022). 
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c) Từ ngày 26/8 - 28/8/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, 

phối hợp với các Sở, ban, ngành và một số đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên 

địa bàn tỉnh đã đón đoàn Đoàn công tác Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh 

Phông Sa Lỳ (nước CHDCND Lào) với 05 thành viên bao gồm: Đại diện Sở 

Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Phông Sa Lỳ, Công ty TNHH Du lịch Sạ Pot 

Mi Đia (SPORTS MEDIA) và Công ty TNHH Phon Sy Cha Lươn Xay (Phonesy 

Chaluen Xay Travel service Co.Ltd). 

Nội dung: Tổ chức chương trình gặp mặt, làm việc và khảo sát một số địa 

điểm du lịch tiềm năng trên địa bàn tỉnh. 

5. Đánh giá chung 

 Việc phối hợp, tổ chức tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao 

liên quan đến công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu có ý nghĩa 

quan trọng nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác, đối ngoại giữa tỉnh Lai Châu với 

các địa phương giáp biên giới của Trung Quốc và Lào; góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Là dịp để quảng bá, giới thiệu 

những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Lai Châu tới bạn bè quốc tế 

nhằm xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị giữa Đảng, chính quyền, nhân dân 

khu vực biên giới, thể hiện tinh thần hữu nghị, yêu chuộng hòa bình của nhân dân 

Việt Nam nói chung, nhân dân tỉnh Lai Châu nói riêng. 

 IV. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ 

 - Sau ảnh hưởng của dịch Covid 19 kéo dài, hầu hết các hoạt động ngoại 

giao văn hóa chủ yếu gắn với các hoạt động đoàn ra, đoàn vào; các hoạt động văn 

hóa chuyên đề còn ít; hoạt động hợp tác quốc tế về văn hóa còn hạn chế. 

 - Lai Châu là tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, xa các trung 

tâm kinh tế - chính trị - văn hóa lớn của cả nước nên việc tổ chức và tham gia các 

hoạt động ngoại giao văn hóa chưa được thường xuyên. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn 

hóa (NGVH) đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch./. 

Nơi nhận: 
- Sở Ngoại vụ (B/c); 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Mạnh Hùng 
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