
UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SVHTTDL-QLDL 

V/v hỗ trợ cung cấp thông tin tới các đơn vị kinh 

doanh lữ hành về Chương trình Lễ hội “Hoa tam 

giác mạch” lần thứ VIII tỉnh Hà Giang 2022 

 

Hà Giang, ngày       tháng        năm   

Kính gửi:  

- Hiệp hội Du lịch Việt Nam; 

- Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố; 

- Câu lạc bộ lữ hành Unesco Hà Nội. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 247/KH-BTC ngày 20/9/2022 của Ban Tổ chức các 

ngày lễ lớn tỉnh về tổ chức Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” lần thứ VIII tỉnh Hà 

Giang năm 2022. 

Với mục đích quảng bá, tôn vinh những giá trị đặc sắc, những hình ảnh 

đẹp về con người, đồng thời phát huy hiệu quả giá trị di sản danh thắng cũng 

như sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Hà Giang, nhằm thu hút du khách trong 

nước và quốc tế đến trải nghiệm và khám phá, góp phần phát triển du lịch của 

địa phương.  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang kính đề nghị quý cơ quan, 

đơn vị hỗ trợ cung cấp thông tin về Chương trình Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” 

lần thứ VIII tỉnh Hà Giang năm 2022 đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành 

được biết và tuyên truyền rộng rãi tới du khách, cụ thể như sau:  

1. Chương trình Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch  

- Thời gian: Từ 20h00 đến 21h30 ngày 26/11/2022; 

- Địa điểm: Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 

- Chủ đề: “Sức sống Cao nguyên đá”. 

2. Các hoạt động thể thao trong chuỗi sự kiện  

2.1. Giải đua thuyền Kayak, Sup ván đứng: 

- Thời gian: Ngày 22/10/2022; 

- Địa điểm: Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Nội dung: Tổ chức thi đấu môn thuyền Kayak, Sup ván đứng. 

2.2. Tổ chức giải đua xe Ô tô, mô tô mạo hiểm “Tinh Thần Đá” tỉnh Hà 

Giang lần thứ III năm 2022: 

- Thời gian: Từ ngày 19/11/2022 đến ngày 20/11/2022; 

- Địa điểm: Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 
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- Nội dung: Tổ chức giải đua ô tô, mô tô, mạo hiểm với tuyến đường đua 

qua những khu vực xã Đông Hà. 

2.3. Giải Quần vợt “Cúp Cao nguyên đá Hà Giang mở rộng lần thứ V”: 

- Thời gian: Dự kiến trung tuần tháng 11 năm 2022; 

- Địa điểm: Các sân Tennis trên địa bàn thành phố Hà Giang. 

- Nội dung: Thi đấu môn quần vợt 

3. Không gian giới thiệu Sản phẩm OCOP, sản phẩm hàng hóa nông 

nghiệp đặc trưng của tỉnh gắn với công bố kết quả chứng nhận sản phẩm 

OCOP tỉnh Hà Giang năm 2022: 

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 25/11/2022 đến ngày 28/11/2022; 

- Địa điểm: Khu vực công viên cây xanh, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

- Nội dung: Tổ chức trưng bày quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm 

OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh.  Lễ công bố và trao kết quả chứng nhận sản 

phẩm OCOP năm 2022 cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

4. Hoạt động du lịch trải nghiệm:  

- Tổ chức Lễ hội dệt lanh hai xã Lùng Tám, Cán Tỷ và các hoạt động trải 

nghiệm thăm quan hang Lùng Khuý, làng du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm. 

- Ngày hội văn hoá các dân tộc huyện Quản Bạ. 

- Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô huyện Mèo Vạc năm 2022. 

- Trình diễn và trải nghiệm các công đoạn dệt lanh; chế tác vật dụng sinh 

hoạt và các nhạc cụ dân tộc truyền thống Sân chợ Phố cổ Đồng Văn. 

- Hội thi ẩm thực địa phương Sân chợ Phố cổ Đồng Văn. 

- Đêm biểu diễn nghệ thuật Sân khấu Phố cổ.  

(Gửi kèm: Kế hoạch số 247/KH-BTC ngày 20/9/2022) 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang trân trọng cảm ơn sự phối 

hợp triển khai của quý cơ quan, đơn vị./. 

 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Văn phòng Sở; QLDL; 

- Trung tâm TTXTDL; 

- Vnptioffice; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Triệu Thị Tình 
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