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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch  

"Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023" 

 

Thực hiện Công văn số 1166-CV/TU ngày 25/11/2022 của Tỉnh ủy Lai Châu 

về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Thông báo số 117/TB-UBND ngày 

02/11/2022 của UBND tỉnh về Kết luận của Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2022, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức hoạt 

động văn hóa, thể thao và du lịch “Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023” trên 

địa bàn toàn tỉnh, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh 

đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là công cuộc đổi mới hiện nay. 

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ và Nhân 

dân các dân tộc trong tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), chào mừng các ngày 

Lễ lớn của đất nước, các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2023 và đón Xuân Quý Mão 

2023; thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa; xây dựng, phát triển văn 

hóa con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

2. Yêu cầu 

 - Công tác tuyên truyền phải được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, 

tránh phô trương, hình thức, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.  

 - Các hoạt động du lịch được tổ chức phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc các 

quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt 

đối không được chủ quan, mất cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh.  

 II. NỘI DUNG 

 1. Công tác tuyên truyền 
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 1.1. Nội dung tuyên truyền 

 - Tích cực tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban 

Bí Thư về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Công văn số 1166-CV/TU ngày 

25/11/2022 của Tỉnh ủy Lai Châu về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành 

tựu nổi bật của đất nước, địa phương trong năm 2022, những gương điển hình 

tiên tiến trong các lĩnh vực, đặc biệt việc đẩy mạnh học tập và làm theo “Tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, 

đất nước... nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai thực hiện 

hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, Nghị quyết đại 

hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo đảm an toàn thực phẩm cho  

nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về sản xuất, kinh  

doanh thực phẩm theo pháp luật, quản lý an toàn thực phẩm tại nơi diễn ra Lễ 

hội; quản lý thực phẩm theo đặc thù địa phương; kịp thời công khai các trường 

hợp vi  phạm quy định ATTP, phổ biến các cơ sở, cá nhân, các địa chỉ sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng. 

- Tuyên truyền phổ biến các quy định về ATTP, kiến thức về ATTP; huy 

động toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh  

thực phẩm giả, kém chất lượng; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm thực phẩm, kịp 

thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP trong dịp trước, trong và sau Tết, cũng như 

mùa Lễ hội Xuân 2023. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, tuân 

thủ hiệu lệnh và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tuyên truyền 

về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023, nhất là quy định nghiêm cấm người 

điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; 

khẩu hiệu tuyên truyền: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, “Không phóng 

nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ”, “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”, 

“Thắt dây an toàn trên xe ô tô”, “mặc áo phao đúng quy định khi đi đò”, “đội 

mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”... 

- Tuyên truyền các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, giúp đỡ cho 

người nghèo; các hoạt động thăm hỏi, chúc tết của các cấp, các ngành, đơn vị, 

doanh nghiệp… đối với các gia đình chính sách, người có công và các lực lượng 

vũ trang đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.  

 - Tuyên truyền rộng rãi nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động 

văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại 

các điểm đông dân cư, trục đường chính trên địa bàn toàn tỉnh. 
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 1.2. Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền thông qua các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị: Xe 

thông tin lưu động, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, chiếu phim lưu động, các 

hoạt động văn hóa, thể thao..., chú trọng hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng sâu, 

vùng xa, vùng cao biên giới; chú trọng đến hình thức, nội dung, phương pháp, đối 

tượng và địa bàn tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

1.3. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

- Chúc mừng năm mới 2023! 

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội! 

- Vui Xuân Quý Mão 2023 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm! 

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023! 

- Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu ra sức thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023! 

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu 

lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội toàn quốc làn thứ XIII của Đảng! 

 2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch (có Phụ biểu 

chi tiết kèm theo) 

2.1. Nội dung các hoạt động văn hóa 

 Xây dựng các chương trình văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động, tổ 

chức trưng bày, triển lãm và hoạt động chiếu phim, thư viện phục vụ nhân dân các 

dân tộc trong tỉnh. 

2.2. Nội dung các hoạt động thể thao 

- Tổ chức các giải thể thao theo Kế hoạch.  

- Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng trên địa 

bàn toàn tỉnh, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. 

2.3. Nội dung các hoạt động du lịch 

Chỉ đạo, hướng dẫn các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch trên địa bàn: Chủ động bố trí lực lượng, cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết 

để đón và phục vụ du khách du lịch chu đáo dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023, đồng thời chấp hành tốt các quy định trong hoạt động kinh doanh 
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dịch vụ du lịch như: Tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và 

bán đúng giá niêm yết; bảo đảm vệ sinh môi trường bên trong cũng như bên ngoài 

khu, điểm du lịch; chấp hành tốt quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

và phòng chống dịch bệnh; có biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống 

cháy nổ; đối với các hoạt động du lịch, vui chơi tổ chức trên lòng hồ, trên sông, 

suối, trong rừng, leo núi... yêu cầu đơn vị tổ chức phải có các dụng cụ bảo hộ an 

toàn theo quy định và có phương án, lực lượng cứu hộ, cứu nạn... để đảm bảo an 

toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản cho du khách du lịch trong dịp Tết Dương lịch 

và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

- Giao phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình: Chủ trì, phối hợp với các phòng, 

đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo xây dựng, tổ chức, triển khai 

thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch tuyên truyền và tổ chức hoạt động du lịch 

mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn toàn tỉnh. Hướng dẫn, đôn 

đốc các đơn vị sự nghiệp, phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả 

theo nội dung Kế hoạch. 

- Phòng Quản lý TDTT: Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức các giải thể thao 

theo Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Hướng dẫn phòng Văn hóa và Thông 

tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tổ chức 

các hoạt động thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn toàn tỉnh, chú trọng các địa 

bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. 

- Phòng Quản lý Du lịch: Phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền 

đến các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ 

động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch 

trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo du khách được đón Tết vui tươi, lành mạnh và 

an toàn; yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; nghiêm cấm các hành vi tăng giá, 

chèn ép khách thăm quan trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

- Thanh tra Sở: Tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo, tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; kịp thời phát hiện, xử lý 

các cơ sở có hành vi, vi phạm. 

- Giao Văn phòng Sở: Chủ trì tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả tuyên 

truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch “Mừng Đảng, mừng 

Xuân Quý Mão 2023”, trước ngày 28/01/2023 (tức ngày mùng 07 Tết Quý Mão) 

báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định. 

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 
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- Căn cứ kế hoạch chủ động phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch 

đề ra. Việc tổ chức các hoạt động đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. 

- Ngoài các nội dung tại kế hoạch này, yêu cầu Trung tâm Văn hóa Nghệ 

thuật tỉnh chủ động xây dựng, tổ chức tập luyện chương trình văn nghệ chào năm 

mới. 

3. Đề nghị Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

Dành dung lượng hợp lý, phối hợp, tổ chức tuyên truyền các hoạt động văn 

hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến Nhân dân 

các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh. 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo phòng Văn hoá và 

Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; UBND các xã, phường, 

thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức hoạt động 

văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 tại địa phương.  

5. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

- Chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông triển khai hiệu quả nội dung Kế hoạch. 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, xử lý 

vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường theo quy 

định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/06/2019 của Chính phủ trước, trong 

và sau dịp tết Nguyên đán, không để ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân 

dân, doanh nghiệp. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động văn hóa, 

văn nghệ quần chúng theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của 

Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn đảm bảo phù hợp với truyền 

thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. 

- Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị 

số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI. Việc tổ 

chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết phải thiết thực, hiệu quả, 

an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp 

của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí 

phải niêm yết công khai giá các dịch vụ tại khu vực lễ tân để du khách lựa chọn và 

thuận tiện cho công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng; không để xảy 
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ra tình trạng lợi dụng nhu cầu của du khách trong các ngày nghỉ Lễ Tết để tăng giá 

bất hợp lý, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của du lịch địa phương nói riêng và ngành 

Du lịch Lai Châu nói chung; khuyến khích các cơ sở xây dựng các chương trình 

khuyến mãi cho du khách nhằm thể hiện tinh thần mến khách và thu hút khách du 

lịch đến với Lai Châu, đồng thời triển khai các chính sách khuyến mại, giảm giá 

dịch vụ; giảm giá tuor, quà tặng.... để kích cầu thu hút khách du lịch đến với Lai 

Châu và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố 

- Chủ động triển khai các hoạt động; phối hợp với các phòng, đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin triển khai hiệu quả nội dung kế hoạch. 

- Báo cáo bằng văn bản kết quả tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023 về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các 

huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo bằng văn bản kết quả tuyên 

truyền và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch về Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch (đồng thời gửi báo cáo qua hộp thư: vp.sovhttdl@laichau.gov.vn), trước 

ngày 27/01/2023 (tức ngày mùng 06 Tết Quý Mão)./. 

 

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

- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c)  

- Đ/c: Tống Thanh Hải - PCT. TT UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- Cục Văn hóa cơ sở; Cục Di sản văn hóa - BVHTTDL 

- Sở Y tế - Cơ quan TT.BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh; 

- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên 

phòng tỉnh;  

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VH,TT&TT các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở VH,TT&DL; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 
 

 

Trần Mạnh Hùng 
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PHỤ BIỂU 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SVHTTDL ngày       tháng 12 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

STT Nội dung Thời gian Địa điểm Số lượng Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp 

A CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

I THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

1 TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH  

 

Băng rôn 

16/01/2023  

Đại lộ Lê Lợi; Đường 

Trần Hưng Đạo, khu 

tượng đài 

18 băng 

Đội Tuyên truyền 

Lưu động 

Phòng VH&TT, 

Trung tâm 

VHTT&TT thành 

phố Lai Châu 

Cờ hồng kỳ 220 cờ 

Cờ đuôi nheo 110 cặp 

Cụm Pa nô 03 cụm 

Xe tuyên truyền TTLĐ 20 - 21/01/2023 Thành phố Lai Châu 02 buổi 

Đưa tuyên truyền về cơ sở Tháng 01 Huyện Phong Thổ 12 buổi 

Phòng VH&TT, 

Trung tâm 

VHTT&TT 

huyện Phong Thổ  

2 THƯ VIỆN TỈNH 

 Băng rôn 18 - 30/01/2023  Thư viện tỉnh 01 cái Thư viện tỉnh  

3 BẢO TÀNG TỈNH 
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 Băng rôn 16 - 31/01/2023 Bảo tàng tỉnh 01 cái Bảo tàng tỉnh  

4 THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

 

Băng rôn 

17/12/2022 -

10/02/2023 

Trên địa bàn 

thành phố Lai Châu 

80 chiếc 

Trung tâm 

VHTT&TT  

thành phố Lai Châu 

 

Cờ hồng kỳ 200 chiếc 

Cờ đuôi nheo 325 điểm 

Pa nô 02 cụm 

Vòng tròn Inox 
8 vòng  

(160 cờ hồng kỳ) 

Xe tuyên truyền 40 lượt 

5 HUYỆN MƯỜNG TÈ  

 

Băng rôn 

25/12/2022 
Trung tâm huyện 

Mường Tè 

30 cái 

Trung tâm 

VH,TT&TT 

huyện Mường Tè 

 

Hồng kỳ 500 Cái 

Cờ Đảng, Tổ quốc Trên 2.000 

Cờ đuôi nheo 50 đôi 

Pa nô 7 cụm 

Xe thông tin lưu động tổng 

hợp 
30/12/2022 20 lượt 

6 HUYỆN NẬM NHÙN  



9 

 

 

Băng rôn 01 - 30/01/2023 

Dọc trục đường TL127; 

Trụ sở các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể; UBND 

các xã, thị trấn 

15 chiếc 

Trung tâm 

VH,TT&TT 

huyện Nậm Nhùn 

Các cơ quan, 

ban, ngành, 

đoàn thể, 

LLVT huyện, 

UBND các xã, 

 thị trấn 

Cờ các loại 
25/12/2022 - 

10/01/2023 

Quảng trường, dọc 

đường đôi 36, các cầu 

trên địa bàn thị trấn 

Nậm Nhùn 

400 chiếc 

7 HUYỆN SÌN HỒ  

 

Băng rôn 

02/01 - 10/02/2023 

Các xã, thị trấn 

60 cái 

Trung tâm 

VH,TT&TT 

huyện Sìn Hồ 

UBND các xã, 

thị trấn 

Hồng kỳ 100 cái 

Pa nô 

Trung tâm huyện 

04 cái 

Cờ các loại 300 cái 

Xe thông tin lưu động 

tổng hợp  

Các xã trong huyện 

30 lượt 

Tuyên truyền lưu động  10 buổi 

8 HUYỆN PHONG THỔ  

 Băng rôn 12/01 - 05/02/2023 Các xã, thị trấn 50 cái Trung tâm UBND các xã, 
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Pa nô 25/12/2022 

Trung tâm huyện 

04 cụm 
VH,TT&TT 

huyện Phong Thổ 

thị trấn 

Cờ các loại 12/01 - 05/02/2023 350 cái 

Xe thông tin Lưu động 

tổng hợp 
Tháng 02/2023 

Trung tâm huyện, các 

xã, thị trấn 
150 lượt 

9 HUYỆN TAM ĐƯỜNG  

 

Băng rôn 

04/01/2023  

Thị trấn Tam Đường 20 chiếc 

Trung tâm 

VH,TT&TT huyện 

Tam Đường 

Các xã, thị trấn 

thực hiện 15 chiếc 

Cờ hồng kỳ Khu TTHC huyện 100 chiếc 

Phòng VH&TT 

huyện Tam Đường 

Cờ nheo 
Đường 36m, khu 

TTHC huyện 
130 cụm 

 

Cờ chuối 

 

Các cụm pa nô, cổng chào 60 chiếc 

Cờ dây 
Đường 21/9, Khu TT 

hành chính huyện 
300 cái 

Pano Thị trấn Tam Đường 01 cụm 

10 HUYỆN TÂN UYÊN 

 Băng rôn 16 - 29/01/2023 Trên địa huyện Tân Uyên 60 chiếc 

Trung tâm 

VH,TT&TT 

huyện; UBND các 

xã, thị trấn 

Các cơ quan, 

đơn vị trên địa 

bàn huyện 
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Hồng kỳ  124 chiếc 
Trung tâm 

VH,TT&TT huyện 

UBND các xã, 

thị trấn  

Cờ các loại 19 - 29/01/2023 13.200 chiếc 

Trung tâm 

VH,TT&TT 

huyện; UBND các 

xã, thị trấn 

 

Xe thông tin lưu động 25/12/2022 Các xã, thị trấn 20 lượt 
Trung tâm 

VH,TT&TT huyện 

UBND các xã, 

thị trấn 

11 HUYỆN THAN UYÊN  

 

Băng rôn 

15 - 31/01/2023 

Dọc quốc lộ 32; Trụ sở 

Huyện ủy; Trụ sở 

UBND huyện; Trung 

tâm VHTT&TT 

20 băng 

Trung tâm 

VH,TT&TT huyện 

Than Uyên 

 
Cờ Hồng kỳ 

Huyện ủy; UBND 

huyện;  Trung tâm 

huyện; Sân vận động 

200 cờ 

Cờ các loại Trung tâm huyện 14 cặp 

Pa nô 25/12/2022 
Sân vận động; Bến xe; 

Xã Phúc Than 
04 cụm 

Tuyên truyền xe TTLĐ 18 - 19/01/2023 Các xã dọc tuyến 04 lượt 
Xã Phúc Than; Thị 

trấn Than Uyên 

Chương trình thông tin 

lưu động 
27/01 - 05/02/2023 Các xã, thị trấn   

B CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH 



12 

 

I THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

1 TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH  

 

Chiếu phim lưu động phục 

vụ cơ sở 
17/01 - 28/02/2023  Các huyện, thành phố 59 buổi Đội Chiếu phim 

Phòng VH&TT; 

Trung tâm 

VHTT&TT 

Thành phố và các 

huyện Mường Tè, 

Phong Thổ, Sìn 

Hồ, Than Uyên 

Biểu diễn Chương trình 

nghệ thuật Chào xuân Quý 

mão 2023 

21/01/2023  

(tức ngày 30 tết)  

Quảng trường Nhân 

dân tỉnh 
01 buổi  

Phòng Nghệ thuật 

Biểu diễn 

Phòng VH&TT, 

Trung tâm 

VHTT&TT thành 

phố Lai Châu 

2 THƯ VIỆN TỈNH 

 

Triển lãm sách mới, báo xuân 

tư liệu về Đảng, Bác Hồ… 
20 - 30/01/2023 

Thư viện tỉnh 

1 cuộc 

Thư viện tỉnh  

Trao đổi báo xuân 10 - 19/01/2023 62 cuốn 

3 BẢO TÀNG TỈNH 

 

Trưng bày hiện vật dân tộc, 

hiện vật lịch sử, tư liệu ảnh 

và các tài liệu hiện vật tư 

liệu khác tại phòng trưng 

bày của Bảo tàng; tổ chức 

trải nghiệm trò chơi dân 

gian và chiếu phim tư liệu 

24 - 29/01/2023 Phòng trưng bày 06 ngày Bảo tàng tỉnh  
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4 THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

 

Phối hợp tổ chức chương 

nghệ thuật chào năm mới 

2023  

21/01/2023  
Quảng trường Nhân dân 

tỉnh Lai Châu  
01 đêm 

Trung tâm Văn hóa, 

Nghệ thuật tỉnh 

Trung tâm 

VHTT&TT 

thành phố 

Phối hợp tổ chức các hoạt 

động văn hóa, Thể thao 

chào xuân Quý Mão 2023 

tại các xã, phường 

23/01 - 26/01/2023 Tại các xã, phường  07 buổi 
UBND các xã, 

phường  

Phối hợp tổ chức Lễ hội đền 

Lê Lợi  
02/02/2023  

Đền Lê Lợi, Phường 

Đoàn Kết   
01 buổi 

UBND phường 

Đoàn Kết  

Tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ; các trò chơi 

dân gian tại phố đi bộ 

Hoàng Diệu 

03 - 04/02/2023 

Phố đi bộ Hoàng Diệu, 

Khu trung tâm thương 

mại, Tổ 18, phường 

Đông Phong  

02 buổi  
Trung tâm 

VHTT&TT thành phố 

UBND các xã, 

phường; Thành 

đoàn Lai Châu 

Phối hợp tổ chức Lễ hội 

Gàu Tào 
04 - 05/02/2023 

Bản Gia Khâu 1, xã 

Nậm Loỏng 
02 buổi 

UBND xã Nậm 

Loỏng Trung tâm 

VHTT&TT 

thành phố Phối hợp tổ  chức Lễ hội Tú Tỉ 21/02/2023 
Bản San Thàng 1, xã 

San Thàng 
01 buổi  

UBND xã San 

Thàng 

5 HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

 

Giao lưu văn nghệ 

Tháng 01/2023 

Các xã, thị trấn 

14 buổi (dự kiến) 

Các xã, thị trấn 
Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Hướng dẫn các xã tổ chức các 

hoạt động giao lưu văn nghệ 
 

Tổ chức các hoạt động vui 

xuân, các môn thể thao dân tộc 
20 - 26/01/2023 14 buổi (dự kiến) 
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Thăm quan các điểm du lịch 

trong toàn huyện 
  

Các điểm du lịch, 

các xã, thị trấn 

6 HUYỆN THAN UYÊN 

 

Chương trình văn nghệ 

mừng Đảng, mừng Xuân  
21/01/2023 Sân vân động huyện 01 buổi 

Trung tâm 

VH,TT&TT huyện 

Than Uyên 

Các cơ quan, đơn 

vị; các xã, thị trấn 

Chợ phiên Nậm Pắt 

28/01/2023 

Bản Nậm Pắt, xã Tà Mung  UBND xã Tà Mung  

Phục dựng lễ hội Gầu 

Tào dân tộc Mông 
Bản Nậm Pắt, xã Tà Mung  

Trung tâm 

VH,TT&TT huyện 

Than Uyên 

UBND xã Tà 

Mung, Phòng Văn 

hóa và Thông tin; 

Ban vận động Câu 

lạc bộ văn hóa dân 

gian dân tộc Mông 

Lễ hội Lùng Tùng 29/01/2023  Trung tâm xã Mường Cang  

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

UBND xã Mường 

Cang, Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông 

Lễ hội Hội xòe chiêng 04/02/2023 Trường THPT Mường Kim 12 ngày 

Xã Mường Kim, 

Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và 

Truyền thông 

Giải cầu lông 27 - 29/01/2023 

Nhà thi đấu Huyện ủy, 

Nhà thi đấu Ban Chỉ 

huy QS huyện 

01 giải Trung tâm 

VH,TT&TT huyện 

Than Uyên 

Các xã, thị trấn; 

các cơ quan, đơn 

vị trong toàn 

huyện Giải Bóng chuyền hơi; 

bóng chuyền da 

27 - 29/01/2023 

03 - 05/02/2023  
Sân vận động huyện 02 giải 
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Giải Cờ tướng 03 - 05/02/2023  

Nhà thi đấu Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và 

truyền thông 

01 giải 

7 HUYỆN NẬM NHÙN 

 

Lễ hội đua thuyền đuôi én 

Lần thứ IV, năm 2023 

Tháng 01/2023 

Lòng hồ Thủy điện  01 Chương trình 

Trung tâm 

VH,TT&TT huyện  

Các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể, 

LLVT huyện, 

UBND các xã, thị 

trấn 

Tổ chức giao lưu văn nghệ 

tết nguyên đán Quý Mão 

năm 2023 

Quảng trường nhân 

dân huyện 
01 Chương trình 

8 HUYỆN MƯỜNG TÈ 

 

Biểu diễn chương trình 

nghệ thuật chào Xuân Quý 

mão 2023 

21/01/2023  

(tức 30 tết) 
Thị trấn Mường Tè 01 buổi 

Trung tâm 

VH,TT&TT huyện  
 

9 HUYỆN SÌN HỒ 

 

Triểm lãm ảnh 

02/01 - 10/02/2023 

Các xã, thị trấn 

01 cuộc 

Trung tâm 

VH,TT&TT huyện 

UBND các xã, 

thị trấn 

Triển lãm sách báo, tạp chí 01 cuộc 

Tổ chức các chương trình 

văn nghệ chào mừng 
Trung tâm huyện 

01 buổi 

Hoạt động thể dục thể thao 01 giải 

10 HUYỆN PHONG THỔ 

 
Tổ chức đêm văn nghệ chào 

Xuân Quý Mão 2023 

Dự kiến tổ chức 

ngày 17/01/2023 

(ngày 26/12/2022 

âm lịch) 

Xã Mường So 01 buổi 
Trung tâm 

VHTT&TT 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 
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Tổ chức giải bóng chuyền 

hơi mở rộng chào xuân Quý 

Mão 2023 

Dự kiến tổ chức 

trong tháng 2/2023 
Trung tâm huyện 

01 giải 

Tổ chức các hoạt động văn 

hóa, thể thao, du lịch chào 

Xuân Quý Mão 2023 (tổ 

chức các môn thể thao truyền 

thống: Giải đua thuyền, Tung 

còn, Kéo co, Én cáy, đẩy 

gậy, Tó má lẹ...) 

01 giải 
UBND thị trấn 

Phong Thổ 

11 HUYỆN TÂN UYÊN 

 

Tổ chức Ngày hội, lễ hội 

(Lễ Hội Xòe Chiêng Tết 

Nguyên) Đán) 

31/01 - 07/02/2023 Các xã, thị trấn  10 buổi Các xã, thị trấn 
Trung tâm 

VHTT&TT huyện 

Tổ chức Lễ hội xòe chiêng 

dân tộc Thái bản Phiêng 

Phát 1, xã Trung Đồng 

26/01/2023 Xã Trung Đồng 01 ngày 

Phòng VH&TT; 

UBND xã Trung 

Đồng 

Trung tâm 

VHTT&TT huyện 
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