
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /KH-UBND 

 

Điện Biên Đông, ngày      tháng 02 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Tham gia Lễ hội Hoa Ban năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3742/KH-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của 

UBND tỉnh Điện Biên về tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII; Kế hoạch số 

185/KH-SVHTTDL ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Điện Biên về tổ chức không gian văn hóa vùng cao và hoạt động 

trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch tại Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và 

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII; 

Kế hoạch số 78/KH-BTC ngày 12 tháng 01 năm 2023 của BTC Lễ hội Hoa Ban 

năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên 

lần thứ VII.  

UBND huyện Điện Biên Đông xây dựng Kế hoạch tham gia Lễ hội Hoa 

Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện 

Biên lần thứ VII, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Lễ hội Hoa Ban năm 2023 cùng với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII (sau đây viết tắt là Lễ hội) là hoạt 

động thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 

(07/5/1954 - 07/5/2023); 114 năm ngày thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909 - 

28/6/2023) và 74 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 - 

10/10/2023); đồng thời nhằm tiếp tục “xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

Thông qua Lễ hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”; qua đó bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống các dân 

tộc tỉnh Điện Biên nói chung, huyện Điện Biên Đông nói riêng. 

Tiếp tục quảng bá hình ảnh Hoa Ban gắn với tiềm năng, thế mạnh phát 

triển du lịch của tỉnh đến đông đảo du khách trong và ngoài nước, thu hút nguồn 

lực đầu tư, thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 

đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực cho tăng 

trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu của Nghị quyết số 03- 

NQ/TU ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra. 
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Là dịp để giới thiệu, quảng bá, tôn vinh bản sắc văn hóa, thể thao các dân 

tộc và huyện Điện Biên Đông, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân 

tộc, là dịp để các diễn viên, nghệ nhân quần chúng, các vận động viên huyện 

Điện Biên Đông được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm các đơn vị bạn 

nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 

trên địa bàn toàn huyện. Cũng là dịp để đánh giá lại công tác quản lý, nghiên 

cứu và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch huyện Điện Biên 

Đông thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU, ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ban 

chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông về phát triển Kinh tế - xã hội vùng  

đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa 

truyền thống trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch số 16-KH/HU, ngày 26/7/2021 của Huyện ủy Điện Biên Đông về thực 

hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng 2030; Kế 

hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/02/2020 của UBND huyện Điện Biên Đông về 

tiếp tục bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số huyện 

Điện Biên Đông giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

2. Yêu cầu: 

Tham gia Lễ hội, Ngày hội phải thể hiện khối đại đoàn kết các dân tộc 

trên địa bàn toàn huyện. Tham gia, sáng tạo trong xây dựng các chương trình 

nghệ thuật đặc sắc, mang đậm đà bản sắc dân tộc; thể hiện sự đa dạng, phong 

phú và độc đáo của các diễn viên quần chúng, các nghệ nhân, các vận động viên, 

tạo ấn tượng tốt đẹp trong công chúng. 

Quá trình tham gia các hoạt động phải đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ, tính 

thống nhất cao trong sự phối hợp giữa phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa-Truyền thanh-Truyền hình với các ban ngành, đoàn thể huyện và UBND 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Điện Biên Đông. 

Tham gia Lễ hội, Ngày hội phải đảm bảo tiết kiệm, an toàn, thiết thực, 

tránh phô trương hình thức, đảm bảo tính hiệu quả cả về kinh tế và xã hội; trên 

tinh thần đoàn kết, học hỏi, hiểu biết lẫn nhau. 

II. SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Số lượng: 

Số lượng dự kiến: 22 người. Trong đó: 01 Trưởng đoàn; 01 Phó Trưởng 

đoàn, 01 lái xe, 01 phục vụ; 18 người tham gia: dân ca, dân vũ, dân nhạc; lễ hội; 

thi người đẹp; trưng bày, giới thiệu trang phục, không gian văn hóa, các nghề 

truyền thống; giao lưu, thi đấu Thể thao. 

2. Thời gian: 
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- Thời gian tập luyện tại huyện: 10 ngày, từ ngày 26/2/2023 đến ngày 

07/3/2023. 

- Thời gian tham gia tại tỉnh: 06 ngày, từ ngày 8/3 đến hết ngày 

13/3/2023. 

3. Địa điểm: Tại thành phố Điện Biên Phủ. 

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền cho Lễ hội: 

1.1. Nội dung tuyên truyền: 

- Tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, vẻ đẹp, ý nghĩa và giá trị của Hoa Ban 

gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đặc trưng của nhân dân các dân 

tộc vùng Điện Biên - Tây Bắc đến đông đảo Nhân dân trong nước và quốc tế; 

quảng bá hình ảnh Hoa Ban biểu tượng cho vẻ đẹp của vùng đất và con người 

Điện Biên phục vụ cho phát triển du lịch. 

- Tuyên truyền, giới thiệu về Lễ hội Hoa Ban - một trong những hoạt 

động, sự kiện văn hóa tiêu biểu, trọng tâm được tổ chức thường niên; là một sản 

phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Điện Biên. 

- Tuyên truyền về Lễ hội với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 

gắn với Ngày hội. 

- Tuyên truyền về vùng đất và con người Điện Biên; quảng bá tiềm năng, 

thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã 

hội, xóa đói giảm nghèo. 

1.2. Hình thức tuyên truyền: 

- Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng: Tuyên 

truyền trên cổng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, Đài Truyền thanh - 

Truyền hình huyện, hệ thống loa truyền thanh các xã, cụm bản, cổng chào điện 

tử … 

- Tuyên truyền trên mặt đường: Băng rôn, cờ, cờ phướn, pa nô... 

1.3. Thời gian thực hiện: Tuyên truyền từ ngày 10/02- 20/3/2023. 

1.4. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình 

huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. 

 2. Tham gia các hoạt động văn hóa, dân ca, dân vũ, thể thao:  

 Căn cứ các nội dung tổ chức tại Lễ Hội hoa ban năm 2023 theo Kế hoạch 

số 3742/KH-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức 

Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân 

tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII, phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Trung tâm 

Văn hóa- Truyền thanh-Truyền hình huyện thành lập đoàn tham gia Lễ Hội hoa 

ban năm 2023 và tham gia đầy đủ các nội dung cho phù hợp. 
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IV. KINH PHÍ 

Sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa, thể thao năm 2023 đã giao 

cho Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch tham gia Lễ hội Hoa 

Ban năm 2023. 

- Chủ động tham mưu, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác thông tin, 

tuyên truyền, tiến độ thực hiện việc tham gia các hoạt động tại Lễ hội Hoa Ban 

năm 2023. 

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa- Truyền thanh- Truyền hình tham mưu 

Quyết định thành lập đoàn tham gia các hoạt động của Lễ hội Hoa Ban năm 

2023. 

2. Trung tâm Trung tâm Văn hóa- Truyền thanh- Truyền hình: 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về Lễ hội Hoa Ban năm 

2023 trên đài truyền thanh, truyền hình và các hình thức phong phú khác, có số 

liệu báo cáo cụ thể khi có văn bản yêu cầu. 

 - Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình tổng thể; tuyển chọn diễn viên, 

VĐV, nghệ nhân tham gia Lễ hội Hoa ban năm 2023. 

- Lập dự trù kinh phí, chế độ cho diễn viên, nghệ nhân, VĐV khi đi tham 

gia Lễ hội. 

- Thành lập đoàn nghệ nhân, diễn viên, VĐV tham gia Lễ hội. 

- Viết kịch bản, lời dẫn, biên đạo, chuẩn bị các cơ sở vật chất... cho các 

loại hình văn hóa, văn nghệ, thể thao theo yêu cầu. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định dự toán kinh phí, xem xét, 

tham mưu cho UBND huyện cân đối nguồn kinh phí trình UBND huyện cấp 

kinh phí, đảm bảo các chế độ cho diễn viên, nghệ nhân, VĐV khi đi tham gia Lễ 

hội. 

4. Phòng Nông nghệp và PTNT: Chuẩn bị các sản phẩm OCOP và các 

sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng OCOP tham gia gian hàng trưng bày theo 

kế hoạch. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trường học phát động 

và vận động các thầy cô giáo, học sinh tham gia hưởng ứng công tác tuyên 

truyền, quảng bá cho Lễ hội và Ngày hội; tổ chức các phong trào trồng và chăm 

sóc cây ban, tổ chức dọn vệ sinh khu vực các di tích lịch sử; hỗ trợ, giúp đỡ, 

hướng dẫn khách du lịch nước ngoài, tham gia tuyên truyền, giới thiệu, hưởng 

ứng, cổ vũ các chương trình, hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội. Cử giáo 

viên tham gia các hoạt động (nếu được lựa chọn). 
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6. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên 

truyền về Lễ hội trên Trang thông tin điện tử huyện; trong đó tập trung và thời 

điểm trước, trong và sau khi tổ chức các hoạt động. Tổ chức đưa tin, bài tuyên 

truyền về các hoạt động của Lễ hội. 

7. UBND các xã, thị trấn: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Truyền 

thanh - Truyền hình cung cấp các sản phẩm nghề thủ công truyền thống (chế tác 

nhạc cụ, thêu, dệt, đan lát, rèn,..), tuyển chọn nghệ nhân, diễn viên, VĐV tham 

gia đoàn theo đúng yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch tham dự Lễ hội Hoa Ban năm 2023 của UBND 

huyện Điện Biên Đông; căn cứ chức năng, nhiệm vụ đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- BTC Lễ hội Hoa Ban năm 2023 (b/c); 

- Sở VH, TT&DL tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn,  
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tăng 
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