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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2021 

 
 

  

Căn cứ Kế hoạch số 322 - KH/TU ngày 22/5/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai 

về tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2021); Đề 

án 03-ĐA/TU ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh uỷ Lào Cai về Phát triển 

văn hóa, du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025; Thỏa thuận liên kết hợp tác 

phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh TBMR giai đoạn 2020 - 

2021; UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tổ chức Festival “Tinh hoa Tây 

bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2021 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

- Xây dựng thương hiệu Festival độc đáo, giàu bản sắc và tôn vinh tinh 

hoa văn hóa của các dân tộc Tây Bắc để thu hút khách du lịch. 

- Tạo thành sản phẩm kinh tế, văn hóa, du lịch độc đáo của từng tỉnh trên 

thương hiệu sản phẩm du lịch chung của 8 tỉnh Tây Bắc và thành phố Hồ Chí 

Minh mang tầm khu vực và quốc tế. 

- Phát triển đột phá kinh tế du lịch trên cơ sở giới thiệu, quảng bá và khai 

thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa phong phú của các dân tộc 

tỉnh Lào Cai.  

- Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Gìn giữ, phát huy các di 

sản văn hóa cội nguồn và sản phẩm đặc hữu khác có giá trị độc đáo của các dân 

tộc tỉnh Lào Cai, qua đó làm nổi bật lên sức sáng tạo, nét tinh tế văn hóa truyền 

thống các dân tộc Tây Bắc nói chung và Lào Cai nói riêng. 

 2. Yêu cầu: 

- Thể hiện đầy đủ “hương sắc” Lào Cai, xây dựng những sản phẩm du lịch 

đặc thù của Lào Cai. 

- Gắn bảo tồn với phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc; đưa tinh 

hoa văn hóa Lào Cai đến với đông đảo công chúng, du khách. 

- Các hoạt động được tổ chức an toàn, tiết kiệm, hấp dẫn, hiệu quả. 

- Các hoạt động hưởng ứng phải gắn với logo, slogan của Festival; Thống 

nhất với đơn vị chủ trì Festival về thời gian, địa điểm, lộ trình để đảm bảo hình 

thành và phát triển Tour du lịch Festival, Tour du lịch “Hương sắc Lào Cai”. 

 



2 

 

 

 

II. THỜI GIAN, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 

- Các hoạt động chính trong Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào 

Cai” năm 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 01 – 03/10/2021. 

- Các hoạt động hưởng ứng được khởi động từ đầu năm và diễn ra trong 

cả năm 2021. 

2. Quy mô: Cấp khu vực. 

3. Địa điểm: Tại thành phố Lào Cai và các địa phương, đơn vị có hoạt 

động hưởng ứng. 

III. NỘI DUNG 

1. Các hoạt động chính: 

1.1. Khai mạc Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 

2021 gắn với Chương trình Lễ Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh: 

- Thời gian: dự kiến từ 20h00’ ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập 

tỉnh. 

- Chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Nội dung: Chương trình nghệ thuật với nội dung ngợi ca vẻ đẹp, truyền 

thống của quê hương và con người Lào Cai, thể hiện khát vọng vượt lên những 

khó khăn, thách thức để hội nhập và phát triển; hình thức nghệ thuật kết hợp 

chặt chẽ giữa nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật đương đại. 

- Kinh phí: Ngân sách tỉnh và xã hội hóa. 

1.2. Lễ hội “Thổ cẩm Tây Bắc - Sắc màu cuộc sống” và trưng bày, giới 

thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Lào Cai: 

- Thời gian: dự kiến từ ngày 02 - 03/10/2021 (liền sau ngày khai mạc). 

- Địa điểm: Công viên Nhạc Sơn - thành phố Lào Cai. 

- Thành phần: Mời 8 tỉnh TBMR, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia. 

- Nội dung: Lễ hội bao gồm các hoạt động:   

1.2.1. Không gian giới thiệu các làng nghề dệt thổ cẩm nổi tiếng của các 

tỉnh Tây Bắc và trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Lào Cai: 

- Trưng bày, trình diễn nghề dệt thổ cẩm của một số dân tộc đến từ các địa 

phương trong tỉnh và một số tỉnh trong khu vực Tây Bắc, trình diễn trang phục 

dân Tộc Mường, Mông, Tày, Thái, Nùng, Dao, Kinh….; (sau Lễ hội, toàn bộ 

dụng cụ dàn dựng và sản phẩm chuyển giao cho Trung tâm Thông tin Xúc tiến 

du lịch để trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng  Sa Pa để phục vụ khách du lịch). 

- Trưng bày, quảng bá giới thiệu các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân 

tộc tỉnh Lào Cai; giới thiệu các khu, điểm du lịch đặc sắc của tỉnh; trưng bày, 

giới thiệu các sản phẩm Ocop, các sản vật đặc trưng của Lào Cai trong không 

gian tổ chức giới thiệu các làng nghề.   
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- Thời gian: dự kiến từ 08h00’ ngày 02/10/2021 tại Công viên Nhạc Sơn – 

thành phố Lào Cai.  

1.2.2. Lễ hội đường phố "Con đường Tinh hoa": 

Lễ hội đường phố với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên, 

quần chúng… trong và ngoài tỉnh, lễ hội kết hợp giữa trang phục, âm nhạc, múa và 

biểu trưng độc đáo của các dân tộc được thiết kế, cấu trúc và dàn dựng hấp dẫn.  

Thời gian: dự kiến từ 16h00’, ngày 02/10/2021 tại Công viên Nhạc Sơn – 

thành phố Lào Cai.  

1.2.3. Chương trình thời trang nghệ thuật “Thổ cẩm Tây Bắc - Sắc màu 

cuộc sống”: 

Biểu diễn các bộ sưu tập của một số nhà thiết kế trên chất liệu dệt thổ cẩm 

truyền thống của các dân tộc Tây Bắc.  

Thời gian: dự kiến từ 19h00’, ngày 02/10/2021 tại Công viên Nhạc Sơn – 

thành phố Lào Cai. 

- Kính phí: Ngân sách + xã hội hóa 

2. Các hoạt động hưởng ứng: 

2.1. Lễ hội mùa hè Sa Pa:  

- Thời gian: Từ 29/4/2021  -  02/5/2021. 

- Địa điểm: Thị xã Sa Pa 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND thị xã Sa Pa. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa 

phương có liên quan. 

- Kinh phí: Ngân sách và xã hội hóa. 

2.2. Lễ hội mùa tình yêu Sa Pa: 

- Thời gian: Từ tháng 5/2021 – 7/2021. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND thị xã Sa Pa. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa 

phương có liê quan. 

- Kinh phí: Ngân sách và xã hội hóa. 

2.3. Festival Vó ngựa Cao nguyên trắng - Bắc Hà:  

- Thời gian: Từ 28/5/2021 - 6/6/2021. 

- Địa điểm: Huyện Bắc Hà. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND huyện Bắc Hà, Trung tâm Thông tin 

xúc tiến du lịch tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa 

phương có liên quan. 

- Kinh phí: Ngân sách và xã hội hóa. 
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2.4. Lễ hội Mùa Thu Sa Pa - “Sa Pa Tinh hoa hội tụ”: 

- Thời gian: từ tháng 07/2021 - 09/2021. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND thị xã Sa Pa. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa 

phương có liên quan. 

- Kinh phí: Ngân sách và xã hội hóa. 

2.5. Lễ hội Mùa Thu Bát Xát – “Sức hút Đại ngàn”: 

- Thời gian: từ tháng 07/2021 - 09/2021.  

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND huyện Bát Xát. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa 

phương có liên quan. 

- Kinh phí: Ngân sách và xã hội hóa. 

3. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá: 

3.1. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về sự kiện Kỷ niệm 30 

năm tái lập tỉnh Lào Cai và Festival trên các phương tiện truyền thông, Đài 

Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam; Đài Phát thanh Truyền 

hình tỉnh và các trang thông tin điện tử của trung ương, địa phương, các 

website du lịch Lào Cai – 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh: 

- Thời gian: Trong năm 2021 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các huyện, thị 

xã, thành phố. 

- Kinh phí: Ngân sách và xã hội hóa. 

3.2. Tổ chức chương trình quảng bá xúc tiến du lịch (Roadshow) giới 

thiệu tiềm năng du lịch, quảng bá Festival Tinh hoa Tây Bắc tại thành phố 

Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2021: 

- Thời gian: Tháng 6/2021. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa 

phương có liên quan 

- Kinh phí: Ngân sách tỉnh. 

3.3. Họp báo công bố Festival “Tinh hoa Tây bắc – Hương sắc Lào 

Cai năm” 2021 (tổ chức gắn với Họp báo công bố các Lễ kỷ niệm 30 năm tái 

lập tỉnh): 

 - Thời gian: Tháng 6/2021. 
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 - Địa điểm: Thành phố Lào Cai. 

 - Nội dung: Thông tin về festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào 

Cai” năm 2021. 

 - Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Lào Cai. 

 - Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 - Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

 - Kinh phí: Ngân sách tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Là đơn vị đầu mối tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ 

chức, triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.  

- Là đầu mối liên hệ với các cơ quan Trung ương và các địa phương để 

tiếp nhận thông tin, đề xuất giải pháp triển khai các nhiệm vụ được phân công, 

đảm bảo kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo chỉnh trang các khu di tích, bảo tàng, nhà 

trưng bày, các cơ sở thể thao và dịch vụ văn hóa; Đầu tư và kêu gọi đầu tư xây 

dựng các sản phẩm du lịch thế mạnh của tỉnh sẵn sàng phục vụ Festival “Tinh 

hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2021.  

- Tăng cường quản lý hệ thống doanh nghiệp, khách sạn du lịch trên địa 

bàn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm soát giá, tạo dựng hình ảnh tốt cho 

du lịch Lào Cai; huy động các đơn vị kinh doanh du lịch và dịch vụ tích cực 

tham gia vào các hoạt động trong Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào 

Cai” năm 2021; xây dựng các chương trình khuyến mại giảm giá và tổ chức các 

sự kiện tại đơn vị nhằm tạo thương hiệu và thu hút khách.  

- Chủ trì tham mưu và thực hiện các hoạt động xúc tiến quảng bá cho 

Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương Sắc Lào Cai” năm 2021 của tỉnh và toàn 

khu vực; phối hợp tổ chức họp báo và cung cấp thông tin thường xuyên cho các 

cơ quan thông tin truyền thông. 

- Xây dựng kịch bản chi tiết chương trình nghệ thuật khai mạc Festival 

“Tinh hoa Tây Bắc – Hương Sắc Lào Cai” năm 2021 gắn với Lễ kỷ niệm 30 năm 

tái lập tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan lập danh sách đại 

biểu tham dự các hoạt động Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” 

năm 2021 và tổ chức đón, tiếp đại biểu; Chủ trì xây dựng các gian trưng bày giới 

thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ Lễ hội thổ cẩm.  

- Là đầu mối liên lạc, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể; các 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ được giao; tổng hợp tình hình, kịp 

thời đề xuất phương án, báo cáo UBND tỉnh Lào Cai giải quyết những vấn đề 

vướng mắc, phát sinh. 
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- Tham mưu huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các hoạt động 

của Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương Sắc Lào Cai” năm 2021; tổng hợp, 

xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

2. Văn phòng UBND tỉnh: 

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động 

Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương Sắc Lào Cai” năm 2021. 

- Đầu mối tham mưu thành phần khách mời tham dự các sự kiện chính và 

tổ chức triển khai kế hoạch đón tiếp đại biểu về dự các sự kiện Festival “Tinh 

hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2021. 

3. Công an tỉnh: 

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Phương án bảo 

đảm trật tự - an ninh tuyệt đối cho các hoạt động của Festival “Tinh hoa Tây Bắc 

– Hương sắc Lào Cai” năm 2021; bảo đảm an ninh, an toàn cho khách trong 

nước và quốc tế; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong các sự kiện 

Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2021. 

- Bố trí xe cứu hỏa, lực lượng cứu hộ thường trực tại các khu vực hoạt 

động. Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng 

chống cháy nổ tuyệt đối an toàn cho các hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ động dựng và thực hiện kế hoạch phân luồng, sắp xếp giao thông, 

đảm bảo không ùn tắc giao thông, thuận lợi cho các đoàn đại biểu, đoàn khách 

quốc tế tham dự hội nghị, hội thảo, Lễ khai mạc, và các hoạt động khác của 

Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2021. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền, 

quảng bá các hoạt động trước, trong và sau Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương 

Sắc Lào Cai” năm 2021. 

- Là đầu mối làm việc với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình 

quốc tế, Trung ương và địa phương. 

- Chủ trì họp báo công bố Festival “Tinh hoa Tây bắc – Hương sắc Lào 

Cai” năm 2021 gắn với Họp báo công bố các lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. 

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành, các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo 

đường truyền thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau khi diễn ra các 

hoạt động của Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2021. 

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Festival “Tinh hoa Tây Bắc – 

Hương sắc Lào Cai” năm 2021 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; các cổng 

thông tin điện tử thành phần của các huyện, sở, ngành. 

- Hướng dẫn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của 

tỉnh và hệ thống Đài phát thanh, truyền thanh huyện, xã, phường, thị trấn. 
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5. Sở Ngoại vụ: 

Tham mưu triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá Festival “Tinh hoa 

Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2021 qua các kênh thông tin quốc tế và các 

hoạt động đối ngoại. 

6. Sở Tài chính: 

- Chủ trì thẩm định kinh phí tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ 

Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai”, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư công tác vận động tài trợ; hướng 

dẫn thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. 

- Phối hợp với Sở Công thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực 

hiện các biện pháp kiểm soát giá dịch vụ, ngăn chặn việc tăng giá dịch vụ trong 

thời gian tổ chức Festival của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các dự án, công trình văn hóa - du lịch, hạ tầng 

đến các khu du lịch trọng điểm đảm bảo đúng tiến độ để đưa vào phục vụ 

Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương Sắc Lào Cai” năm 2021. 

8. Sở Công thương: 

- Triển khai hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các nguồn hàng; xây dựng, 

chỉnh trang, nâng cấp các Trung tâm thương mại, chợ phiên vùng cao, cửa hàng, 

quầy hàng an toàn, văn minh, hiệu quả, bản sắc; chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp 

tác xã tham gia trưng bày sản phẩm đặc trưng của Lào Cai tại không gian Lễ hội 

thổ cẩm. 

- Chủ trì, vận động các doanh nghiệp sáng tác, sản xuất và quảng bá tiêu 

thụ sản phẩm làm quà tặng, đồ lưu niệm mang thương hiệu “Tinh hoa Tây Bắc - 

Hương sắc Lào Cai”. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ 

chức triển lãm Làng nghề truyền thống và đồ lưu niệm Lào Cai, Hội chợ thương 

mại, Chợ đêm,.... 

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng các điểm du lịch 

cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng Nông thôn mới.  

- Đẩy mạnh phát triển các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản truyền thống, độc 

đáo, riêng có của địa phương phục vụ du lịch như: Rau, củ quả, gạo, hoa,…; chỉ 

đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện trưng bày các sản phẩm Ocop tại không gian 

Lễ hội thổ cẩm.  

10. Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng: 

- Chỉ đạo nâng cấp, sửa chữa biển báo, biển hiệu, các tuyến đường nhằm 

đảm bảo tiêu chuẩn, mỹ quan của các điểm, tuyến du lịch. 
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- Vận động các doanh nghiệp vận tải bố trí thời gian cho lái xe tham gia 

vào các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ du lịch và kỹ 

năng giao tiếp và tiếng anh giao tiếp cơ bản.  

11.  Sở Y tế: 

- Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch y tế; chủ động liên lạc 

và hỗ trợ người tới kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang y tế tại các sự kiện lớn 

của Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương Sắc Lào Cai” năm 2021; tăng cường 

công tác kiểm tra đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; 

xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong lễ hội, mùa du lịch cao điểm. 

- Chủ trì triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 theo quy 

định đối với các sự kiện đông người. 

12. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Căn cứ các chương trình sự kiện Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương Sắc 

Lào Cai” năm 2021 bố trí học sinh, sinh viên các trường tham gia các hoạt động. 

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành, địa phương liên quan tổ 

chức rà soát, sàng lọc và phân loại các đối tượng lang thang, ăn xin trong thời 

gian tổ chức "Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai" theo quy định, đặc biệt 

tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa. 

14. Tỉnh đoàn Lào Cai: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2021; tuyên truyền 

thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; kết nối tuyến, 

điểm du lịch; tôn vinh truyền thống hiếu học; tuyên truyền quảng bá để thu hút 

khách du lịch đến với tỉnh. 

- Phát động phong trào tình nguyện bảo vệ môi trường tại các tuyến điểm 

du lịch. 

15. Báo Lào Cai, Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh và các cơ quan 

truyền thông thường trú tại Lào Cai: 

- Chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đưa tin bài, tích cực 

tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương 

sắc Lào Cai” năm 2021, dần tạo thành thương hiệu cho du lịch Lào Cai. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và 

Truyền thông xây dựng kế hoạch về tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá 

dưới hình thức xây dựng phim phóng sự tài liệu về các hoạt động Festival “Tinh 

hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2021 để đưa tin, giới thiệu rộng rãi trên 

các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước. 

- Xây dựng các phóng sự chuyên đề về du lịch Lào Cai để quảng bá cho 

thương hiệu “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai”. 
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- Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về các hoạt động Festival “Tinh 

hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2021. 

16. Các Hiệp hội Du lịch, Hội Doanh nghiệp trẻ, Trường Cao đẳng 

Lào Cai, Phân hiệu đại học Thái Nguyên tại Lào Cai và các đơn vị liên 

quan: 

- Cử lực lượng sinh viên tham gia các chương trình tình nguyện và hoạt 

động chính thức của Festival. 

- Các Hiệp hội tổ chức vận động, tuyên truyền tới các doanh nghiệp thành 

viên tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival “Tinh hoa Tây 

Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2021, đầu tư cơ sở vật chất, liên kết cung cấp 

các sản phẩm du lịch phục vụ du khách đến tham quan Lào Cai.  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát triển sản 

phẩm du lịch trong Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 

2021. 

- Tổ chức tiếp thị, quảng cáo, xây dựng thương hiệu và chỉ đạo các thành 

viên trong Hiệp hội tổ chức tốt công tác thu hút khách du lịch. 

- Chủ động và tích cực phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội; Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức các hoạt 

động đào tạo nâng cao kỹ năng nghề, nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân lực 

du lịch.   

- Vận động, hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú tổ chức các 

hoạt động văn hóa – nghệ thuật, vui chơi giải trí, ẩm thực hưởng ứng Festival 

“Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2021. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền quảng bá, tích 

cực thu hút khách du lịch đến với Lào Cai; nâng cao chất lượng phục vụ khách; 

xây dựng chương trình giảm giá cho du khách, bình ổn giá; vận động hội viên 

đóng góp kinh phí, ủng hộ phòng, buồng để phục vụ tiếp khách của tỉnh. 

17. Công ty Điện lực Lào Cai: 

Xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn điện phục vụ các hoạt động; có 

phương án dự phòng khi có sự cố điện xảy ra, đặc biệt là nơi diễn ra các hoạt 

động quan trọng, nơi ở của các đoàn khách trung ương, khách quốc tế. 

18. Công ty TNHH MTV Môi trường và Đô thị tỉnh Lào Cai: 

Chịu trách nhiệm chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường đảm bảo xanh - 

sạch - đẹp tại địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ của Festival 

“Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

19. Các sở, ban ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố: 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị và yêu cầu, 

nội dung hoạt động, xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể để thực 

hiện đề án của tỉnh tại địa phương, đơn vị; đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết 
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thực, tiết kiệm và an toàn; chú trọng ứng xử văn minh trong du lịch, tổ chức các 

hoạt động ngoài trời, vui tươi, sôi động, trong các hoạt động gắn với việc tuyên 

truyền thương hiệu “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai”.  

- Khẩn trương rà soát, chỉnh trang đô thị; đầu tư, nâng cấp các hạ tầng du 

lịch (bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống chỉ dẫn du lịch…); tu bổ, tôn 

tạo, phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng 

chiến, danh lam thắng cảnh trên địa bàn gắn với chương trình phát triển du lịch 

của địa phương. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan; tổ chức 

các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, thể dục thể thao, quảng bá, xúc tiến du lịch 

phục vụ du khách tại địa phương. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện khởi công khánh 

thành các công trình, dự án, sản phẩm du lịch chào mừng Kỷ niệm 30 năm tái 

lập Tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai 

có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch) để xem xét, giải quyết../.  

 
Nơi nhận:      
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- UBND các tỉnh: Hà Giang, Phú Thọ, Yên 

Bái, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: 

Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Lai 

Châu, Điện Biên, Sơn La; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; Hiệp Hội DL Sa Pa; 

- Hội Doanh nghiệp trẻ; 

- Trường Cao đẳng Lào Cai; 

- Phân hiệu đại học Thái Nguyên tai Lào Cai; 

- Báo Lào Cai; Đài Phát thanh – TH tỉnh; 

- Các cơ quan truyền thông đóng tại Lào Cai; 

- Điện lực Lào Cai; 

- Công ty CP Môi trường và Đô thị Lào Cai; 

- CVP, PCVP2; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, VX3. 

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

        KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

  

 
 

 

         Hoàng Quốc Khánh 
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