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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /KH-UBND Bảo Yên, ngày     tháng 3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch cộng đồng  

tại xã Nghĩa Đô dịp nghỉ lễ 30/4/2023 
------------- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-UBND, ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân huyện Bảo Yên về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, 

Ngày hội năm 2023; Kế hoạch số 36 KH-UBND, ngày 08/02/2023 của Ủy ban 
nhân dân huyện Bảo Yên về triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU ngày 

09/12/2020 của Huyện ủy Bảo Yên về “Phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng 
đồng gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện, 

giai đoạn 2020-2025”, năm 2023, nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển du lịch của huyện Bảo Yên, giúp kích cầu du lịch cộng đồng, góp phần 

quảng bá những nét đẹp văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, 
đồng thời phản ánh cuộc sống sinh hoạt, sản xuất mùa màng bội thu, trọng tâm là 

không gian du lịch cộng đồng của xã Nghĩa Đô, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên 
xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa 

Đô dịp nghỉ lễ 30/4/2023, nội dung cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án số 05 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện Bảo Yên về “Phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng 

đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc trên địa 
bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2020-2025”. 

Việc tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô dịp 
nghỉ lễ 30/4/2023 nhằm từng bước tạo sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách, 

góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, những nét đẹp văn hóa của nhân dân các 
dân tộc trên địa bàn, thúc đẩy ngành du lịch huyện phát triển. 

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện được tổ chức gắn với lịch sản xuất 
lúa Xuân trên địa bàn huyện, thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ phát triển du lịch 

nông nghiệp; gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tuyền thống với phát 
triển du lịch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra.  

Thông qua các các hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu rộng 
rãi đến du khách thập phương về các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào 
dân tộc Bảo Yên; tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc 

hăng say lao động, sản xuất, kích cầu du lịch nội địa tạo tiền đề liên kết với các 
đơn vị trong và ngoài tỉnh xây dựng các tour, tuyến du lịch liên tỉnh tạo thương 

hiệu cho du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô nói riêng, huyện Bảo Yên nói chung. 
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2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức phải chu đáo, ấn tượng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để quảng 
bá du lịch, nét đẹp văn hóa của huyện, đẩy mạnh thu hút du khách đến với Nghĩa 
Đô và các xã lân cận nhiều hơn trong thời gian tới, gắn với bảo vệ môi trường 

sinh thái, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc địa phương. 

- Các nội dung hoạt động phải tôn vinh được vẻ đẹp tự nhiên mùa lúa chín, 

văn hóa truyền thống với các làn điệu dân ca, dân vũ, kiến trúc nhà sàn, các trò 
chơi dân gian, nghề thủ công truyền thống, văn hóa ẩm thực,... của đồng bào dân 

tộc Tày xã Nghĩa Đô nói riêng, huyện Bảo Yên nói chung. 

- Các hoạt động phải có sự tham gia của các địa phương lân cận, tạo được 

sức lan tỏa, không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn thu hút đông đảo người dân 
trong vùng, du khách thập phương đến tham dự, trải nghiệm và tương tác, giao 

lưu văn hóa với người dân địa phương.  

Việc tổ chức phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh, 

an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ,… 

II. QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

- Tên Ngày hội: Ngày hội Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô “Sắc vàng bên 
dòng Nậm Luông - năm 2023” 

- Địa điểm: Xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

- Chỉ đạo tổ chức: UBND huyện Bảo Yên. 

- Thời gian tổ chức: Các sự kiện được tổ chức từ ngày 29/4 đến ngày 

01/5/2023.  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA NGÀY HỘI 

1. Tổ chức cuộc thi Homestay đẹp. 

 - Thời gian:  

+ Thời gian phát động: 15/3/2023. 

+ Thời gian chấm: 21-22/4/2023 

+ Công bố, trao giải: 29/4/2023. 

- Địa điểm: Xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. 

- Đơn vị chủ trì: Ban QLDT và PTDL huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 
Hội LHPN huyện; Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông; UBND xã Nghĩa 

Đô; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

2. Trưng bày Ảnh nghệ thuật “Đất và Người Bảo Yên” 

- Thời gian: Từ ngày 21/4 đến 15/5/2023 

- Địa điểm: Văn phòng Ban QLDT và PTDL huyện tại Bản Mường Kem, 

xã Nghĩa Đô. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin 
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- Đơn vị phối hợp: Bảo Tàng tỉnh; Báo Lào Cai; Trung tâm Văn hóa, thể 
thao - Truyền thông; Ban QLDT và PTDL huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

3. Ngày 29/4/2023.  

* Buổi sáng: 

3.1. Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô “Sắc vàng bên 

dòng Nậm Luông - năm 2023”; đón nhận giải thương ASEAN cho cụm 
Homestay Điểm du lịch xã Nghĩa Đô. (có kịch bản chương trình riêng) 

 - Nội dung: Văn nghệ chào mừng; tuyên bố lý do, giới thiệu đạ biểu; phát 
biểu khai mạc; Công bố các chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch; báo cáo quá 

trình xây dựng cụm Homestay Nghĩa Đô; trao chứng nhận và biểu tượng giải 
thưởng ASEAN cho cụm Homestay Nghĩa Đô; trao giải cuộc thi Homestay đẹp; 

kết thúc buổi lễ. Mời các đại biểu, du khách tham quan, trải nghiệm các hoạt 
động, các Homestay. 

 - Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 09 giờ 00 phút, ngày 29/04/2023. 

 - Địa điểm: Tại Sân Chợ văn hóa xã Nghĩa Đô. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND và UND huyện; Trung tâm Văn hoá, 

thể thao - Truyền thông; Ban QLDT và PTDL; Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
UBND xã Nghĩa Đô; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

3.2. Thi Đánh Yến và hoạt động trải nghiệm làm quả yến 

- Nội dung: Nội dung thi đơn nam, đơn nữ; đôi nam, đôi nữ; đôi nam nữ 
phối hợp. Mời các đội thi xã Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Tân Tiến tham gia; các em học 

sinh thực hành và hướng dẫn du khách làm quả yến. 

 - Thời gian: Từ 09h00 phút - 17h00 phút. 

 - Địa điểm: Tại Sân Chợ văn hóa xã Nghĩa Đô. 

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Nghĩa Đô 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT và PTDL; 
Trung tâm Văn hoá, thể thao - Truyền thông; Phòng Tài chính - kế hoạch;  

UBND xã Vĩnh Yên, Tân Tiến. 

3.3. Thi ném còn gắn với hoạt động trải nghiệm của du khách 

+ Thời gian: Từ 9hh00 phút - 11h30 phút. 

+ Địa điểm: Tại Sân Chợ văn hóa xã Nghĩa Đô. 

+ Đơn vị chủ trì: UBND xã Nghĩa Đô 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT và PTDL; 
Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông; Phòng Tài chính - kế hoạch;  

chuyên gia tư vấn văn hóa, du lịch. 

* Buổi chiều: 

3.4. Tổ chức trò chơi giân gian Bịt mắt bắt vịt (mời đại biểu và du khách 

tham gia) 

 - Thời gian: Từ 09h00 phút - 11h 30 phút ngày 29/4.  
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 - Địa điểm: Tại Sân Chợ văn hóa xã Nghĩa Đô. 

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Nghĩa Đô 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT và PTDL; 
Trung tâm Văn hoá, thể thao - Truyền thông; Phòng Tài chính - kế hoạch;  các cơ 
quan, đơn vị liên quan. 

3.5. Thi Gánh nước 

- Thời gian: Từ 14hh00 phút - 16h30 phút. 

- Địa điểm: Tại Sân Chợ văn hóa xã Nghĩa Đô. 

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Nghĩa Đô 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT và PTDL 
huyện, chuyên gia tư vấn văn hóa, du lịch. 

3.6. Tiếp tục tổ chức hoạt động trải nghiệm ném còn; đi cầu độc mộc. 

- Thời gian: Từ 14hh00 phút - 16h30 phút. 

- Địa điểm: Tại Sân Chợ văn hóa xã Nghĩa Đô. 

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Nghĩa Đô 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT và PTDL 
huyện, chuyên gia tư vấn văn hóa, du lịch. 

4. Ngày 30/4/2023 

* Buổi sáng 

4.1. Tiếp tục Thi Đánh Yến 

- Thời gian: Từ 08h00 phút đến 17h00 phút. 

 - Địa điểm: Tại Sân Chợ văn hóa xã Nghĩa Đô. 

4.2. Thi bắn vịt và hoạt động trải nghiệm bắn vịt của du khách 

+ Thời gian: Từ 08h00 phút - 11h00 phút. 

+ Địa điểm: xã Nghĩa Đô (địa điểm cụ thể do UBND xã Nghĩa Đô lựa 
chọn) 

+ Đơn vị chủ trì: UBND xã Nghĩa Đô 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, thể 

thao - Truyền thông; Ban QLDT và PTDL huyện, chuyên gia tư vấn văn hóa, du 
lịch. 

* Buổi chiều 

4.3. Tổ chức hoạt động trải nghiệm bắt cá 

- Nội dung: Lựa chọn địa điểm thả cá để nhân dân và du khách trải nghiệm 

(nội dung này tùy điều kiện có thể tổ chức trong suốt thời gian từ ngày 29/4 tại 
các hộ Homestay). 

- Thời gian: Từ 14hh00 phút - 16h00 phút. 

- Địa điểm: xã Nghĩa Đô (địa điểm cụ thể do UBND xã Nghĩa Đô lựa chọn) 

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Nghĩa Đô 
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- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT và PTDL 
huyện, chuyên gia tư vấn văn hóa, du lịch. 

4.4. Tổ chức cuộc thi làm sản phẩm thủ công truyền thống (đan lát) 

- Nội dung: mời thí sinh ở các xã lân cận tham gia thi ở 02 lưa tuổi: dưới 30 
tuổi và trên 30 tuổi. Lựa chọn 1 đến 2 sản phẩm thủ công truyền thống của đồng 

bào Tày làm đề thi (thống nhất về kích thước, hình thức), các thi sinh thực hành 
các khâu để hoàn thiện sản phẩm, BGK tổ chức chấm dựa trên các tiêu chí theo 

thể lệ cuộc thi; trang trí khu vực thi bằng những sản phẩm thủ công đặc trưng của 
đồng bào để quảng bá và bán sản phẩm cho du khách. 

+ Thời gian: Từ 14h00 đến 17h30 phút 

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa bản Mường Kem, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. 

+ Đơn vị chủ trì: Đề nghị Hội Nông dân huyện Bảo Yên chủ trì thực hiện. 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, thể 

thao - Truyền thông; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ban QLDT và PTDL 
huyện; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; UBND xã Nghĩa Đô; các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

5. Ngày 01/5/2023. 

* Buổi sáng: 

5.1. Giải Đua Cà kheo gắn với hoạt động trải nghiệm của du khách 

- Nội dung: Các thôn bản + Du khách cùng tham gia thi cá nhân nam, nữ 

các cự ly 100m; 200m; 400m (nam, nữ phối hợp); gắn việc thi với trải nghiêm 
của du khách. 

- Thời gian: Từ 7hh30 đến 11h30 phút. 

- Địa điểm: Điểm Checkin thôn Mường Kem. 

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Nghĩa Đô 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; QLDT và PTDL huyện; 

Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông; Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

5.2. Tổ chức cuộc thi khám phá thác Phạ Phân, xã Nghĩa Đô 

Nội dung: Thi nội dung nam, nữ. Các vận động viên xuất phát từ Đền 
Nghĩa Đô - khám phá thác Phạ Phân và quay về điểm xuất phát. Mỗi xã, thị trấn 

lựa chọn từ 3 - 5 vận động viên nam; 3 - 5 vận động viên nữ tham gia; các cơ 
quan Công an, quân sự, kiểm lâm cử ít nhất 5 vận động viên tham gia thi ở nội 
dung Nam. Ngoài ra mời thêm các đồng chí lãnh đạo huyện, du khách cùng tham 

gia. 

+ Thời gian: Từ 7h30 phút - 11h00 phút. 

+ Địa điểm: xã Nghĩa Đô  

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện 

+ Đơn vị phối hợp: UBND xã Nghĩa Đô; Phòng Văn hóa và Thông tin; 
Huyện Đoàn; Ban QLDT và PTDL huyện; Bệnh viện đa khoa huyện; chuyên gia 

tư vấn văn hóa, du lịch. 
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* Buổi chiều 

5.3.  Giao hữu bóng đá  

Nội dung: Trận giao hữu bóng đá Nam giữa đội Vô địch năm 2023 với đội 
vô địch năm 2022 (hoặc đội liên quân); trận giao hữu bóng đá nữ giữa đội Nghĩa 
Đô (vô địch năm 2023) với đội Xuân Hòa (vô địch năm 2022) 

+ Thời gian: Từ 13hh30 phút - 17h00 phút. 

+ Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo xã Nghĩa Đô. 

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, thể thao truyền thông 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Huyện đoàn; Hội LHPN 

huyện; UBND xã Nghĩa Đô; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

 5.5. Hội thi ẩm thực huyện Bảo Yên lần thứ 2 - năm 2023. 

 - Nội dung: Mỗi xã, thị trấn thành lập 01 đội thi, nấu 01 mâm cỗ mang đậm 

bản sắc văn hóa ẩm thực địa phương, đảm bảo tính thẩm mĩ, lượng, chất,… phù 

hợp, qua đó góp phần quảng bá ẩm thực đặc sắc của Bảo Yên đến với du khách. 

+ Thời gian: Từ 14h00 đến 17h30 phút 

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa bản Mường Kem (hoặc khu vực chợ trung tâm) 
xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. 

+ Đơn vị chủ trì: Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ huyện chủ trì thực hiện. 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, thể 
thao - Truyền thông; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ban QLDT và PTDL 

huyện; UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

 5.6. Bế mạc Ngày hội Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô “Sắc vàng bên 

dòng Nậm Luông - năm 2023” 

 - Nội dung: Chương trình giao lưu văn nghệ “Sắc vàng bên dòng Nậm 

Luông”; trao giải cuộc thi Homestay đẹp; trao giải Giải Bóng đá nam thanh niên 
huyện Bảo Yên lần thứ IV năm 2023; trao giải cuộc thi Ảnh “Đất và Người Bảo 

Yên”, trao giải cuộc thi Ẩm thực,… 

 + Thời gian: Từ 19h30 - 21h30. 

 + Địa điểm: Sân Chợ trung tâm xã Nghĩa Đô 

 + Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông; UBND xã 

Nghĩa Đô. 

 + Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT và PTDL; 
Phòng Giáo dục và đào tạo; Huyện Đoàn, Công an huyện; Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; Phòng Nội vụ; Ban QLDT và PTDL huyện; Các cơ quan, đơn vị 
liên quan. 

5.7. Tổ chức Đêm lửa trại  

 - Nội dung: Múa sạp, lửa trại,  

 - Thời gian: Từ 21 giờ 30 phút đến 23 giờ 00 phút. 

 - Địa điểm: Sân Chợ trung tâm xã Nghĩa Đô. 

 - Đơn vị chủ trì: Huyện Đoàn; Trường THPT số 3 Bảo Yên. 
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 - Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông; Huyện đoàn;  
các cơ quan, đơn vị liên quan. 

6. Các hoạt động khác 

6.1. Chợ đêm Nghĩa Đô 

- Nội dung: Chuyển các gian hàng về vị trí chợ mới; bổ sung các gian hàng; 

chỉ đạo các hộ kinh doanh trang trí gian hàng đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân 
tộc; tổ chức các hoạt động tại chợ đêm: giao lưu văn nghệ, trò chơi, nhảy sạp, lửa 

trại,… 

- Thời gian: Tổ chức hoạt động chợ đêm liên tục từ ngày 29/4 đến 

03/5/2023. 

 - Địa điểm: Sân Chợ trung tâm xã Nghĩa Đô. 

 - Đơn vị chủ trì: UBND xã Nghĩa Đô. 

- Đơn vị phối hợp: Ban QLDT và PTDL; Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền 

thông; Huyện đoàn; các trường học trên địa bàn xã; UBND các xã; các cơ quan, đơn vị 
liên quan. 

6.2. Hoạt động trải nghiệm tại các hô Homestay 

- Nội dung: tuyên truyền, vận động các hộ Homestay tổ chức các hoạt động 

trải nghiệm tại gia đình: tổ chức cho khách bắt cá ở suối, đánh chài ở ao, cùng gia 
đình chế biến món ăn; chuẩn bị cà kheo, nỏ,… để du khách trải nghiệm. 

- Thời gian: tổ chức thường xuyên. 

 - Địa điểm: tại các hộ Homestay 

 - Thực hiện: Các hộ Homestay 

- Phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT và PTDL; Chuyên gia tư vấn 
văn hóa, du lịch. 

6.3. Tổ chức Ngày hội văn hóa dân gian “Tuổi trẻ Nghĩa Đô với văn hóa 
truyền thống”. 

- Thời gian: 01 ngày/trường (thời gian cụ thể do đơn vị chủ trì quyết định) 

- Địa điểm: 

+ Trường Tiểu học 

+ Trường THCS Nghĩa Đô 

- Đơn vị chủ trì chỉ đạo: Phòng giáo dục - đào tạo. 

- Chủ trì thực hiện: Trường Tiểu học Nghĩa Đô; Trường THCS Nghĩa Đô 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, thể 

thao - Truyền thông; Huyện Đoàn; UBND xã Nghĩa Đô; Các cơ quan, đơn vị liên 
quan. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin, các cơ quan liên quan 
lập danh sách đại biểu dự Lễ Khai mạc; bế mạc; tham mưu giấy mời đại biểu dự lễ 

khai mạc, bế mạc. 
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- Làm công tác tổ chức khai mạc, bế mạc. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức đón tiếp và bố trí nơi ăn, nghỉ cho 

các đại biểu về dự buổi khai mạc, bế mạc. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Nghĩa Đô và các cơ quan đơn vị liên 

quan tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội; ban hành 
quyết định thành lập Ban tổ chức Ngày hội. 

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, thẩm định nội dung các kế hoạch, chương trình, 
kịch bản, maket các hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nội dung trưng bày 
ảnh “Đất và Người Bảo Yên”. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Nghĩa Đô xây dựng kịch bản tổng thể và 
chi tiết của Lễ Khai mạc, bế mạc; chuẩn bị bài khai mạc bế mạc. 

- Khẩn trương hoàn thiện các điểm Checkin, không gian văn hóa tại các hộ 
Homestay theo kế hoạch thực hiện “Dự án Phát triển du lịch cộng đồng Nghĩa Đô 

và các xã vùng kinh tế phía đông của huyện” năm 2022 (thuộc Chương trình 
MTQG giảm nghèo bền vững). 

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động tuyên truyền Ngày hội, các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa 
truyền thống của huyện Bảo Yên nói chung, xã Nghĩa Đô nói riêng đến đông đảo 

nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh. 

3. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch tổ chức giải bóng đá thanh niên huyện Bảo Yên năm 2023; kế hoạch tổ chức 
cuộc thi khám phá thác Phạ Phân, xã Nghĩa Đô; nội dung giao hữu bóng đá nam, 

nữ theo kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Nghĩa Đô tổ chức chương trình văn 

nghệ chào mừng khai mạc Ngày hội; chương trình văn nghệ bế mạc Ngày hội. 
Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, maket lễ khai mạc, bế mạc, các giải thể thao do 

Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông chủ trì thực hiện. 

- Lập danh sách trưng tập diễn viên, trọng tài, bình luận viên các môn thi 
đấu thể thao, trò chơi dân gian trình UBND huyện quyết định.  

- Hỗ trợ UBND xã Nghĩa Đô, các cơ quan liên quan về trọng tài, bình luận 
viên trong một số nội dung hoạt động (nếu được yêu cầu). 

- Hỗ trợ Hội LHPN huyện chuẩn bị nhà bạt, âm thanh, dẫn chương trình tổ 

chức Hội thi ẩm thực huyện Bảo Yên lần thứ 2 năm 2023. 

- Chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền thông tin lưu động về Ngày hội; 

căng treo băng rôn, cờ, khẩu hiệu với các nội dung quảng bá về Ngày hội, về du 
lịch Nghĩa Đô và các Di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn. 

- Chủ trì tổ chức tuyên truyền, quảng bá cho Ngày hội trên Đài Phát thanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Truyền hình tỉnh, báo Lào Cai và trên cổng thông tin điện tử của huyện; kết nối, 
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phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, của tỉnh thực hiện 
công tác tuyên truyền, quảng bá trước và trong thời gian diễn ra Ngày hội. 

4. Đề nghị Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

- Hội Nông dân huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, 
UBND xã Nghĩa Đô tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch, thể lệ và 

tổ chức cuộc thi làm sản phẩm thủ công truyền thống. Tuyên truyền, vận động hội 
viên trong toàn huyện tham gia, hưởng ứng các hoạt động của của Ngày hội. 

- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và 
Thông tin, UBND xã Nghĩa Đô và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND 

huyện xây dựng Kế hoạch, thể lệ và tổ chức Hội thi Ẩm thực huyện Bảo Yên lần 
thứ 2 - năm 2023. Tuyên truyền, vận động hội viên trong toàn huyện tham gia, 

hưởng ứng các hoạt động của của Ngày hội. 

5. Ban Quản lý di tích và phát triển du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Nghĩa Đô xây dựng Kế hoạch, điều lệ và 

tổ chức cuộc thi  Homestay đẹp. 

- Phối hợp với UBND xã Nghĩa Đô và các cơ quan liên quan tổ chức các trò 
chơi dân gian, các hoạt động trải nghiệm tại Chợ đêm và các hộ Homestay. 

- Tiếp quản và hoàn thiện, chỉnh trang Văn phòng Ban QLDT và PTDL tại 
bản Mường Kem, xã Nghĩa Đô để thực hiện các nhiệm vụ tiếp đón, điều phối các 

hoạt động kích cầu du lịch tại Nghĩa Đô trước, trong và sau khi tổ chức các hoạt 
động của Ngày hội. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động của Ngày hội 
nói riêng, du lịch huyện Bảo Yên nói chung đến đông đảo nhân dân và du khách 

trong và ngoài tỉnh. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, đôn đốc, thẩm định nội 
dung các kế hoạch, chương trình, kịch bản, maket các hoạt động của các cơ quan, 

đơn vị theo kế hoạch. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kịch bản tổng thể và 

chi tiết của Lễ Khai mạc, bế mạc; phối hợp chuẩn bị bài khai mạc bế mạc; Chỉ 
đạo thực hiện các hoạt động tuyên truyền Ngày hội, các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống của 
huyện Bảo Yên nói chung, xã Nghĩa Đô nói riêng đến đông đảo nhân dân và du 
khách trong và ngoài tỉnh. 

6. Phòng Giáo dục và đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Nghĩa Đô xây dựng Kế hoạch, kịch bản tổ 

chức Tổ chức hoạt động “Tuổi trẻ Nghĩa Đô với văn hóa truyền thống” tại trường 
Tiểu học, Trung học cơ sở xã Nghĩa Đô. 

- Phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao - Truyền thông tổ chức các hoạt 
động văn nghệ, thể thao theo kế hoạch. 

- Tuyên truyền, vận động các trường học, đội ngũ giáo viên tăng cường tổ 

chức các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa truyền thống tại xã Nghĩa Đô, 
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góp phần kích cầu du lịch nội địa, quảng bá hình ảnh Nghĩa Đô đến đông đảo 
nhân dân và du khác thông qua nền tảng các trang mạng xã hội. 

7. UBND xã Nghĩa Đô 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết 
các nội dung các hoạt động do UBDN xã chủ trì thực hiện. 

- Chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, người tham gia để phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo các hộ Homestay chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách đến 

tham quan, trải nghiệm như: Cà kheo, nỏ, chài, mảng, cần câu cá,... 

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tại chợ đêm trong 

thời gian tổ chức chỗi các hoạt động. 

- Huy động tối đa lực lượng nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại 
các hoạt động theo sự phân công của Ban tổ chức. 

- Chỉ đạo các thôn bản huy động nhân dân tham gia tổng vệ sinh trước, 
trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động. 

- Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện đảm bảo giao thông và bảo trật tự 

an ninh trong suốt thời gian diễn ra chuỗi các hoạt đông. 

8. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết, đảm bảo 
giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau 

thời gian diễn ra các hoạt động.  

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tổng hợp, thẩm định dự toán các hoạt động của Ngày hội của các cơ quan, 
đơn vị trình UBND huyện xem xét, quyết định. 

10. Trung tâm Y tế huyện 

Chủ trì tham mưu cho UBND huyện kế hoạch phòng chống dịch Covid-19, 

đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, ứng phó với tình huống xảy ra trước, 
trong và sau thời gian tổ chức hoạt động như trong kế hoạch; kiểm tra đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

11. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao 

tham gia các hoạt động (đối với các xã được giao tham gia các hoạt động).  

- Cử diễn viên, vận động viên tham gia đăng ký, luyện tập các tiết mục văn 

nghệ, các môn thể thao và trò chơi dân gian để tham gia các hoạt động của Ngày 
hội.  

- Tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn biết thời gian và các nội dung của 

Ngày hội hội để tham dự, cổ vũ. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao 

trong dịp nghỉ lễ 30/4 phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa của 
nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Khuyến khích việc khôi phục và tổ chức các 
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hoạt động thể thao, trò  chơi dân gian mang đậm truyền thống văn hóa của đồng 
bào dân tộc địa phương. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân mặc trang phục của đồng bào dân tộc 
mình khi tham gia các hoạt đọng của địa phương mình cũng như các địa phương 

khác. 

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

- Kinh phí tổ chức + Ngân sách huyện; 

                                        + Nguồn Ban QLDT và PTDL. 

                                        + Nguồn XHH. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các nhiệm vụ phân công xây 

dựng Dự trù kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND 
huyện xem xét, quyết định. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân gian Nghĩa Đô “Sắc 
vàng bên dòng Nậm Luông - năm 2023”, yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ kế 

hoạch nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Văn hoá và TT tỉnh Lào Cai; 
- Sở Du lịch tỉnh Lào Cai; 
- Thường trực Huyện uỷ; 
- TT. HĐND, UBND huyện; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VHTT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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