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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” 

 lần thứ VIII tỉnh Hà Giang, năm 2022 

 

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Giang về Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và phát triển các Lễ 

hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2030;  

Căn cứ Văn bản số 2315-CV/TU ngày 18/8/2022 của Tỉnh ủy Hà Giang, về 

trích kết luận số 292-KL/TU ngày 17/8/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về nội dung 

Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất. 

Căn cứ Thông báo số 161/TB-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh về 

thông báo kết luận phiên họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh ngày 19 tháng 9 

năm 2022. 

Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội “Hoa 

Tam giác mạch” lần thứ VIII tỉnh Hà Giang, năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc và góp phần đẩy mạnh phát 

triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng 

bào các dân tộc tỉnh Hà Giang.  

b) Tổ chức Chương trình Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” lần thứ VIII, năm 

2022 nhằm tôn vinh những giá trị đặc sắc, những hình ảnh đẹp về con người; 

bảo tồn văn hóa truyền thống; phát huy hiệu quả giá trị di sản danh thắng cũng 

như sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Hà Giang. 

c) Là hoạt động văn hóa, du lịch tạo điểm nhấn để giới thiệu, quảng bá du 

lịch, thu hút đông đảo du khách đến với Hà Giang để trải nghiệm và khám phá, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm thực hiện giải pháp phục hồi 

ngành du lịch sau tình hình dịch Covid -19 được kiểm soát trên địa bàn tỉnh 

cũng như trong cả nước. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức Chương trình Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” lần thứ VIII, năm 

2022 phải tạo được không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và hiệu 

quả; các hoạt động tổ chức đa dạng, phong phú, có chất lượng cao, tạo dấu ấn tốt 

đẹp đối với nhân dân và du khách khi đến với Hà Giang. 
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II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Chủ đề: Sức sống Cao nguyên đá 

2. Quy mô: Cấp tỉnh 

3. Thời gian: Dự kiến khai mạc vào 20h00’ ngày 26/11/2022. 

4. Địa điểm: Lễ khai mạc tổ chức tại huyện Đồng Văn; các hoạt động phụ 

trợ diễn ra tại các huyện vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên 

đá Đồng Văn. 

5. Cơ quan chỉ đạo: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. 

6. Cơ quan thực hiện: Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các huyện: Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc.  

7. Cơ quan phối hợp: UBND các huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Vị 

Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê và thành phố Hà Giang. 

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ 

1. Thời gian: Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2022. 

2. Hình thức tuyên truyền 

a) Trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và trung ương; trên 

cổng thông tin du lịch của tỉnh, Tổng Cục du lịch, các trang mạng xã hội. 

b) Tuyên truyền trực quan (làm mới các cụm pa nô, băng zôn, cờ phướn), 

tuyên truyền lưu động, kết hợp tuyên truyền vào các buổi chợ phiên, các hoạt 

động văn hóa thể thao trên địa bàn để cán bộ, nhân dân biết và giới thiệu chương 

trình đến du khách... 

c) Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các kênh truyền hình 

của Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài tiếng nói 

Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và trên nền tảng số của tập đoàn 

FPT: như báo VnExpess và mạng xã hội Fanpage, Youtube... 

d) Xây dựng tin, bài, phóng sự, phim trailer quảng bá về  về các hoạt động  

và chương trình lễ hội. 

3. Nội dung: Giới thiệu về hình ảnh và sản phẩm du lịch, thương hiệu Lễ 

hội Hoa Tam giác mạch gắn với bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc trong 

tỉnh, cảnh quan thiên nhiên và các chính sách hỗ trợ du lịch của tỉnh. 

4. Cơ quan chỉ đạo: Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh.  

5. Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công 

thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Hà Giang; Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh; UBND các huyện, thành phố. 

IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ VIII, năm 2022 

1.1. Thời gian: 90 phút bắt đầu từ 20 giờ 00 - 21 giờ 30 phút ngày 

26/11/2022 (dự kiến). Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát 

thanh - Truyền hình Hà Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình một số địa 

phương. Đồng thời phát trên nền tảng số của tập đoàn FPT, Báo Hà Giang điện 

tử, cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang TTĐT du lịch Hà Giang. 

1.2. Địa điểm: Tại Sân vận động huyện Đồng Văn. 
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1.3. Chủ đề: “Sức sống Cao nguyên đá”. 

1.4. Cơ quan chỉ đạo: Ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh.  

1.5. Cơ quan tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối 

hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn, các Tiểu ban giúp việc tổ chức Lễ hội.  

1.6. Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty tổ chức sự 

kiện, Tập đoàn FPT; Đài PT-TH Hà Giang, Báo Hà Giang...  

1.7. Thành phần đại biểu (dự kiến 255 đại biểu): 

- Đại biểu Trung ương gồm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục du lịch, Vụ lữ hành, Hiệp hội du lịch Việt Nam, 

Ủy ban UNESCO Việt Nam và một số Bộ, ban, ngành. 

- Đại biểu các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, 

Khánh Hòa, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại biểu tỉnh Hà Giang gồm: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; Đoàn ĐBQH; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh 

đạo các sở ngành thành viên Ban Tổ chức; Lãnh đạo UBND các huyện, thành 

phố (riêng các huyện vùng CVĐC mời: Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND). 

- Đại biểu các Tập đoàn, doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh Hà Giang; các 

Công ty lữ hành đưa khách du lịch lên Hà Giang; Đại biểu một số văn phòng đại 

diện Doanh nghiệp du lịch lữ hành nước ngoài tại Việt Nam; 10 cơ quan báo chí 

của Trung ương và địa phương. 

1.8. Nội dung chương trình buổi lễ: Gồm 2 phần: 

a) Phần Lễ (25 phút; từ 20h00 đến 20h25) 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: MC dẫn chương trình. 

- Phát biểu khai mạc: Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang. 

b) Phần hội (65 phút; từ 20h15 đến 21h30) 

Chương trình nghệ thuật với chủ đề: Sức sống Cao nguyên đá 

Bao gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do Ca sỹ, nghệ sỹ Trung ương và 

diễn viên của Đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Giang thực hiện. 

(Có kịch bản chi tiết riêng) 

2. Tổ chức 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 (Theo Kế hoạch 137/KH-UBND ngày 19/5/2022 

của UBND tỉnh về triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với ứng dụng 

thương mại tử trong giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP...). 

2.1. Thời gian: dự kiến từ ngày 25 đến ngày 28/11/2022 (Khai mạc vào 

tối ngày 25/11/2022). 

2.2. Địa điểm: Khu vực công viên cây xanh, thành phố Hà Giang. 

2.3. Nội dung: 

- Tổ chức trưng bày quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, sản 

phẩm tiêu biểu của tỉnh. 
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- 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. 

- Lồng ghép các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch. 

- Tổ chức tuyên truyền quảng bá trên hệ thống truyền thông số. 

2.4. Đơn vị chủ trì: Sở Công thương. 

2.5. Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan 

đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh. 

(Có kế hoạch chi tiết riêng) 

3. Các hoạt động Thể thao trong chuỗi sự kiện 

3.1. Tổ chức giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh 

phúc” tỉnh Hà Giang lần thứ IV năm 2022 

- Thời gian: Ngày 9/10/2022. 

- Địa điểm: Huyện Mèo Vạc. 

- Nội dung: Chạy Marathon các cự ly: 42km, 21km, 12km và 6km.   

- Thành phần tham gia: Các vận động viên trong nước và quốc tế yêu 

thích môn Marathon. 

- Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đường đua mới (Hà Nội). 

- Cơ quan phối hợp: UBND huyện Mèo Vạc, Sở Văn hóa, TTDL. 

(Có Điều lệ và kế hoạch chi tiết riêng). 

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

Giang lần thứ III năm 2022.  

-  Thời gian: Ngày 19 - 20/11/2022.  

- Địa điểm: Tại Huyện Quản Bạ 

- Nội dung: Tổ chức giải đua ô tô, mô tô, mạo hiểm với tuyến đường đua qua 

những khu vực xã Đông Hà, giúp cho các vận động viên có điều kiện được trải 

nghiệm những sắc màu văn hóa và cảnh quan thiên nhiên độc đáo, qua đó giới 

thiệu những tiềm năng du lịch sinh thái của địa phương đến với đông đảo du khách. 

- Thành phần tham gia: Gồm các tay đua trong nước và quốc tế do Công 

ty tổ chức sự kiện triển khai mời tham gia. 

- Đơn vị thực thực hiện: Sở Văn hóa, TTDL và Công ty tổ chức sự kiện. 

- Cơ quan  phối hợp:  UBND huyện Quản Bạ và các sở ngành liên quan. 

(Có Điều lệ và kế hoạch chi tiết riêng) 

3.3. 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: Thành phố Hà Giang 

- Nội dung: Thi đấu môn quần vợt 

- Thành phần tham gia giải: Giải phong trào toàn Quốc. 

- Cơ quan thực hiện: Liên đoàn quần vợt tỉnh Hà Giang  
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- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở 

ngành liên quan. 

(Có Điều lệ và Kế hoạch chi tiết riêng) 

3.4. Giải đua thuyền Kayak, Sup ván đứng 

- Thời gian: Ngày 22/10/2022. 

- Địa điểm: Huyện Quản Bạ. 

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

- Thành phần tham gia giải: Vận động viên do Công ty tổ chức sự kiện 

triển khai và các VĐV của tỉnh Hà Giang. 

- Cơ quan thực hiện: UBND huyện Quản Bạ và Công ty tổ chức sự kiện. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

(Có Điều lệ và Kế hoạch chi tiết riêng) 

4. Hoạt động du lịch trải nghiệm: Trình diễn, giao lưu văn nghệ và 

các trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc 

- Thời gian: Từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2022 

- Địa điểm: Trên địa bàn 4 huyện vùng Công viên địa chất Cao nguyên đá 

Đồng Văn. 

4.1. Huyện Quản Bạ 

- Thời gian: Tháng 10 đến tháng 12 năm 2022. 

- Nội dung:  

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

nghiệm thăm quan hang Lùng Khuý, làng văn hoá du lịch cộng đồng thôn Nặm 

Đăm từ tháng 10 đến tháng 11/2022 

+ Ngày hội văn hoá các dân tộc vào tháng 12 nhân dịp kỷ niệm 60 năm 

ngày thành lập huyện Quản Bạ (có kế hoạch riêng) 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ. 

4.2. Huyện Mèo Vạc: Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô huyện 

Mèo Vạc năm 2022 

- Thời gian: Tháng 11 năm 2022. 

- Địa điểm: Thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc. 

- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa 

phương; ẩm thực truyền thống địa phương; giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn 

hóa truyền thống dân tộc; thi đấu các môn thể thao dân tộc như: Kéo co, đẩy 

gậy, tung còn,… 

- Thành phần: Các nghệ nhân, vận động viên và quần chúng nhân dân các 

dân tộc huyện Mèo Vạc. 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4.3. Huyện Đồng Văn  

- Thời gian: từ 24 – 27 tháng 11 năm 2022. 



6 
 

- Nội dung (1) Tổ chức các cụm thi đua xã, thị trấn tham gia tạo hình trưng 

bày trong thời gian diễn ra chuỗi sự kiện; trồng tạo hình hoa tại các điểm nhấn 

(theo Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Đồng Văn) 

để phục vụ khách du lịch; (2) Trưng bày gian hàng sản phẩm văn hóa, sản phẩm 

du lịch, nông sản, ẩm thực, và dược liệu địa phương; (3) 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; (4) Hội thi ẩm thực địa phương Sân chợ Phố cổ 

Đồng Văn; (5) Đêm biểu diễn nghệ thuật Sân khấu Phố cổ.  

- Địa điểm: Sân chợ Phố cổ Đồng Văn; Làng Văn hóa DL cộng đồng thôn 

Lũng Cẩm Trên; xã Sủng Là, Lũng Cú, Ma Lé, các xã dọc Quốc lộ 4C. 

- Thành phần tham gia: Đoàn Nghệ thuật bán chuyên nghiệp, các nghệ 

nhân và quần chúng nhân dân các dân tộc huyện Đồng Văn. 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

5. Công tác chuẩn bị trồng hoa phục vụ Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” 

lần thứ VIII, năm 2022 

5.1. Thời gian gieo trồng hoa: Lựa chọn giống hoa và đảm bảo thời gian 

hoa nở kéo dài từ ngày 20/10 cho đến hết tháng 12 và trồng thành 3 đợt, tập 

trung để hoa nở rộ vào đúng tuần tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch. 

5.2. Diện tích gieo trồng: Tổng diện tích gieo trồng 398 ha, cụ thể: 

a) Huyện Quản Bạ: 70 ha (tất cả các xã, thị trấn của huyện và trọng điểm 

là Điểm dừng chân Cổng trời, điểm du lịch Thạch Sơn Thần và các điểm có diện 

tích đất dọc quốc lộ 4C). 

b) Huyện Yên Minh: 28 ha (các điểm chủ yếu là Na Khê, Lao Và Chải, Du 

Già, Thị trấn Yên Minh). 

c) Huyện Đồng Văn: 250 ha (Trong đó: các xã trọng điểm là 50ha gồm: 

dọc QL 4c và cung đường Phố Là, Phố Bảng; Phố Cáo, Sủng Là, Thài Phìn 

Tủng; Lũng Táo, Ma Lé, Lũng Cú). 

d) Huyện Mèo Vạc: 50 ha, tại 8 xã, thị trấn (xã Tả Lủng trồng 5 ha tại thôn 

Há Chí Đùa; xã Pảỉ Lủng trồng 10 ha tại khu vực Tượng đài Thanh niên xung 

phong, khu vực trái tim đá, khu vực đối diện Trạm Y tế; xã Giàng Chu Phìn trồng 

5ha tại khu vực ngã 3 Hạt 7, khu vực xuống Bến thuyền thủy điện Nho Quế 1 

thuộc thôn Hấu Chua; thị trấn Mèo Vạc trồng 5 ha tại thôn Sảng Pả A và tổ 2; xã 

Pả Vi trồng 10 ha tại khu vực thôn Pả Vi Thượng, thôn Pả Vỉ Hạ và khu vực 

xuống Bến thuyền thủy điện Nho Quế 1; xã Cán Chu Phìn trồng 5ha tại thôn Làn 

Chải; xã Lũng Pù trồng 4 ha; xã Khâu Vai trồng 6ha tại khu vực Mê cung đá). 

5.3. Cơ quan chủ trì và thực hiện: UBND các huyện Quản Bạ, Yên 

Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. 

5.4. Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 1. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn ngân sách huyện 

nguồn sự nghiệp của các đơn vị và nguồn xã hội hóa.  
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2. Ngân sách huyện sử dụng dự toán giao đầu năm đảm bảo kinh phí hỗ 

trợ trồng hoa Tam giác mạch và các hoạt động (của huyện chủ trì) trong chuỗi 

sự kiện diễn ra tại địa bàn các huyện và huy động nguồn xã hội hóa.  

3. Các Sở, ngành tỉnh được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ 

thể trong kế hoạch này, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và lập dự toán 

kinh phí gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổng hợp gửi Sở Tài chính 

thẩm định trước ngày 26/9/2022. Sở Tài chính thẩm định và báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh trước ngày 01/10/2022. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo định hướng công tác tuyên 

truyền về các hoạt động trong Chương trình Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” lần thứ 

VIII, tỉnh Hà Giang năm 2022. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Là cơ quan thường trực Ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh, có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển 

khai thực hiện kế hoạch. Phối hợp xây dựng kịch bản chi tiết lễ khai mạc đảm 

bảo chất lượng, đúng mục đích, ý nghĩa báo cáo UBND tỉnh (trước ngày 

26/9/2022); tham mưu thành lập các tiểu ban chuyên môn, tổ giúp việc cho 

Ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh thực hiện kế hoạch. 

b) Chịu trách nhiệm thực hiện chương trình khai mạc lễ hội; Giải đua xe 

Ô tô, mô tô mạo hiểm “Tinh Thần Đá” tỉnh Hà Giang lần thứ III năm 2022. 

c) Tổ chức làm mới các cụm pa nô, băng zôn, cờ phướn; giới thiệu, quảng 

bá chương trình đến du khách thông qua các dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ... 

d) Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo hiệu quả; có kế 

hoạch phối hợp bố trí, hỗ trợ cho các công ty lữ hành đưa khách du lịch đến 

tham quan trong dịp diễn ra lễ hội; Phối hợp vơi Công ty Vietravel tổ chức tổ 

chức sự kiện đón đoàn khách đầu tiên đến với Lễ Hội Hoa Tam giác mạch tỉnh 

Hà Giang lần thứ VIII, năm 2022. 

đ) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, 

thanh tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, cơ sở lưu trú, nhà hàng cam kết 

đảm bảo không tăng giá khi du khách đến sử dụng các dịch vụ tại địa phương. 

e) Kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai của các đơn vị, tổng hợp báo cáo 

Trưởng Ban tổ chức để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình 

triển khai, thực hiện kế hoạch. 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. 

3. Văn phòng UBND tỉnh 

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện 

Đồng Văn, chuẩn bị các nội dung liên quan về danh sách khách mời, bố trí chỗ 

đón tiếp, sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho đại biểu tham dự khai mạc. 

b) Kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ 

theo kế hoạch; thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. 
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4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Chủ trì phối hợp với 4 huyện vùng cao lựa chọn giống hoa, hướng dẫn kỹ 

thuật gieo trồng đảm bảo hoa nở vào đúng thời gian diễn ra Lễ hội. Chỉ đạo trồng 

hoa gắn với tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân và thực hiện các nhiệm vụ 

khác theo kế hoạch phân công. 

b) Phối hợp với Sở Công thương giới thiệu và trao kết quả chứng nhận sản 

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

5. Sở Tài chính: Căn cứ kế hoạch, dự toán của đơn vị lập, Sở Tài chính tham 

mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo khả năng cân 

đối của ngân sách địa phương đảm bảo tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả. 

6. Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo, kiểm tra, rà soát và đôn đốc đơn vị thi 

công đẩy nhanh tiến độ tu sửa các tuyến đường, đảm bảo thông suốt phục vụ lễ hội, 

kiểm tra các điểm dừng, đỗ xe tham quan du lịch phục vụ đại biểu và khách du lịch.  

7. Sở Công thương: 

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức 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.  

b) Phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo làm tốt công tác quản lý các 

hoạt động thương mại, Tập trung trưng bày bán các sản phẩm đặc trưng, sản 

phẩm OCOP phục vụ khách du lịch. 

8. Cục Quản lý thị trường: Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm  

về bán hàng giả, hàng kém chất lượng, việc tăng giá, ép giá đối với các dịch vụ 

trong thời gian diễn ra các hoạt động sự kiện. 

9. Sở Y tế: Chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch 

Covid-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra sự kiện trên địa 

bàn các huyện Cao nguyên đá Đồng Văn, đặc biệt là tại các nhà hàng, các gian 

hàng ẩm thực tại lễ hội. Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. 

10. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên 

truyền, quảng bá về Lễ hội trên các phương tiện báo chí, truyền thông. Đồng 

thời thực hiện phát trực tiếp chương trình khai mạc lễ hội trên Fanpape Thông 

tin Hà Giang và Group Fanpape Truyền thông trên mạng xã hội tỉnh Hà Giang.  

Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. 

b) Chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông thực hiện đảm bảo đường truyền trực 

tuyến phục vụ Lễ hội. Phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh và tập 

đoàn FPT thực hiện truyền thông sự kiện, công chiếu và phát các Clip trên nền 

tảng kỹ thuật số.  

11. Công an tỉnh: Xây dựng kế hoạch phân công lực lượng đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ cho Lễ hội và các hoạt 

động Thể thao tại các huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.  

12. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng: Tăng cường lực lượng đảm bảo an 

ninh trật tự khu vực biên giới khi diễn ra các hoạt động trong chương trình lễ hội 

và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. 
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13. Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

a) Chủ động xây dựng các tin, bài, xây dựng phóng sự để quảng bá, giới 

thiệu văn hóa, du lịch và các hoạt động của lễ hội, tuyên truyền quảng bá trước, 

trong và sau sự kiện, xây dựng chuyên trang, phát trên các sóng truyền hình 

trung ương và các địa phương. 

b) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chuẩn bị điều kiện cần thiết cho 

chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và Live stream trên nền tảng số. 

Có văn bản đề nghị các Đài Truyền hình các địa phương tiếp sóng trực tiếp Lễ 

khai mạc, đưa thông tin về sự kiện chạy chữ dưới chân chương trình thời sự 

VTV. Cử phóng viên thường xuyên đưa tin, ghi hình trong thời gian diễn ra lễ 

hội. Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. 

c) Chủ trì Phối hợp tập đoàn FPT thực hiện truyền thông sự kiện, công 

chiếu và phát các Clip trên nền tảng kỹ thuật số. Xây dựng tin, bài, phóng sự, 

phim trailer quảng bá về Lễ hội. 

14. Tỉnh đoàn thanh niên: Chỉ đạo các huyện nơi diễn ra các hoạt động 

thành lập đội thanh niên tình nguyện phối hợp tích cực, hiệu quả với các ngành 

chức năng phân luồng giao thông, công tác vệ sinh môi trường, công tác cứu hộ, 

cứu nạn, hướng dẫn khách đến các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, vui chơi giải 

trí. Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. 

15. Điện lực tỉnh: Chỉ đạo đảm bảo cung cấp nguồn điện trên địa bàn 4 

huyện phía Bắc, đặc biệt là tại thị trấn Đồng Văn - huyện Đồng Văn trong thời gian 

diễn ra khai mạc Lễ hội từ ngày 24/11 đến hết ngày 27/11/2022, lên phương án 

đảm bảo nguồn điện khi có sự cố. Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. 

16. Hiệp Hội Du lịch tỉnh: Tổ chức cam kết giữa các nhà hàng, cơ sở lưu 

trú trong phạm vi hoạt động của Hiệp hội thực hiện theo đúng quy định về giá và 

dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của du khách; Phối hợp tổ chức tuyên truyền phục vụ 

các hoạt động.  

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương triển 

khai các nội dung hoạt động theo chỉ đạo của Ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh.   

b) Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động của cấp huyện 

trên địa bàn các huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tại 

khu vực quy hoạch trồng hoa Tam giác mạch.  

c) Chỉ đạo tổ chức quy hoạch các điểm trồng hoa Tam giác mạch, hướng 

dẫn người dân gieo trồng đảm bảo hoa nở kéo dài từ tháng 10 đến hết tháng 12, 

tập trung hoa nở đẹp vào dịp tổ chức lễ khai mạc. 

d) Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan tại các cụm, điểm tuyên truyền 

trên địa bàn, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương 

trước, trong và sau các hoạt động. Chỉ đạo tăng cường hệ thống biển bảng chỉ 

dẫn, thuyết minh viên giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, tư liệu hiện vật tại các 

khu điểm du lịch, làng văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn. 

a) Phối hợp với các sở, ngành liên quan, chỉ đạo tăng cường công tác quản 

lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, thương mại, an 
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ninh trật tự, an toàn giao thông. Chỉ đạo chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi 

trường tại địa bàn và khu vực diễn ra các hoạt động theo kế hoạch, tại các khu 

điểm du lịch và các Làng văn hoá du lịch cộng đồng; tuyệt đối không để xẩy ra 

hiện tượng chèo kéo khách, ép giá và các hành vi gây phản cảm khác. 

* Đối với UBND huyện Đồng Văn 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai kế 

hoạch; Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận thông tin, đón 

tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đại biểu. Có trách nhiệm bố trí kinh phí thực 

hiện kế hoạch theo phân cấp quản lý. 

- Chỉ đạo công tác trang trí, tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi 

trường tại các điểm diễn ra các hoạt động và lắp đặt thêm hệ thống Wifi tại khu 

vực trung tâm huyện Đồng Văn. 

- Phối hợp với Công ty tổ chức sự kiện và các đơn vị liên quan bàn giao mặt 

bằng tại khu vực tổ chức sự kiện cho các đơn vị thi công hạng mục theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo Điện lực Đồng Văn hỗ trợ đơn vị tổ chức sự kiện cung cấp điện 

đảm bảo cho việc lắp đặt sân khấu và toàn bộ hoạt động trong chương trình lễ hội. 

- Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện bố trí xe cứu thương, bác sĩ và các 

trang thiết bị y tế cần thiết để xử lý các trường hợp cấp cứu có thể xảy ra trong 

thời gian diễn ra lễ hội; đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các địa 

điểm tổ chức sự kiện. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết công tác 

lễ tân, hậu cần, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ tiếp đón các đoàn đại biểu 

trong thời gian diễn ra sự kiện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ 

VIII, tỉnh Hà Giang năm 2022. Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện có gì vướng mắc, khó khăn, các đơn vị phản ánh trực tiếp về Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Hà Giang để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban tổ chức các ngày 

lễ lớn của tỉnh và UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Tổng cục Du lịch; 

- TTr. Tỉnh uỷ;  

- TTr. HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Các huyện, thành ủy; UBND các huyện, thành phố; 

- CVNCTH, VP UBND tỉnh; 

- VnptiOffice; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Đức Quý 
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