
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LẠC 

Số:           /KH-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

           Bảo Lạc, ngày       tháng  8  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và  

Chợ tình Phong lưu huyện Bảo Lạc, năm 2022 

 

Thực hiện Thông báo số 204-TB/HU ngày 10/5/2022 của Huyện ủy Bảo Lạc 

về Kết luận họp Thường trực Huyện ủy ngày 9/5/2022; Kế hoạch công tác năm 

2022 của Uỷ ban nhân dân huyện. 

 Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc xây dựng Kế hoạch Tuần lễ Văn hóa, Thể 

thao, Du lịch và Chợ tình Phong lưu huyện Bảo Lạc năm 2022 (sau đây gọi tắt là: 

“Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”) như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

I. MỤC ĐÍCH 

1. “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu” là một chuỗi các sự kiện văn hóa 

- xã hội tiêu biểu trong năm 2022 nhằm tôn vinh, bảo tồn giá trị văn hóa truyền 

thống các dân tộc trên địa bàn huyện; phát huy tinh thần đoàn kết các 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.  

2. Thông qua “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu” tạo không gian kết 

nối và giao thoa văn hóa giữa các địa phương trong huyện, tích cực tuyên truyền, 

giới thiệu bản sắc và những sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương đẩy 

mạnh quảng bá du lịch, văn hóa, con người Bảo Lạc tới du khách trong và ngoài 

nước.    

3. “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu” là dịp để các Nghệ nhân, diễn 

viên, vận động viên quần chúng giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao 

nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

II. YÊU CẦU 

1. Các nội dung trong “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu” được chọn 

lọc mang tính đặc trưng, nổi bật, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đời sống 

xã hội. Các hoạt động được tổ chức mang tính cộng đồng, đề cao vai trò chủ thể 

văn hóa, bảo tồn, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của các 

dân tộc trên địa bàn huyện. 

2. Tổ chức các hoạt động phải lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả; giới thiệu 

được lịch sử, nét đẹp văn hóa truyền thống, phong cảnh thiên nhiên, các sản phẩm 

nông nghiệp đặc trưng... để góp phần kết nối, phát triển dịch vụ du lịch trên địa 

bàn; Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh - 

trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 
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B. NỘI DUNG, QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Nội dung 

1.1. Hoạt động văn hóa: 

- Không gian văn hóa các dân tộc: 

+ Không gian văn hóa của 17 xã, thị trấn, huyện Bảo Lạc. 

+ Mời tham gia không gian Văn hóa các dân tộc của huyện Bảo Lâm, tỉnh 

Cao Bằng. 

+ Mời tham gia không gian Văn hóa các dân tộc của huyện Nguyên Bình, 

tỉnh Cao Bằng. 

+ Mời tham gia không gian Văn hóa các dân tộc của huyện Mèo Vạc, tỉnh 

Hà Giang. 

+ Mời tham gia không gian trưng bày, quảng bá Văn hóa, du lịch Non nước 

Cao Bằng (Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng) 

- Trưng bày ảnh tại cuộc thi sáng tác ảnh Nghệ thuật về Bảo Lạc với chủ đề 

“Bảo Lạc - Đất nước - Con người” năm 2021. 

- Trưng bày các sản phẩm, tác phẩm tham gia Cuộc thi tìm kiếm các sản 

phẩm du lịch huyện Bảo Lạc năm 2022. 

- Thi hát dân ca giao duyên và trình diễn trang phục dân tộc của 17 xã, thị 

trấn. 

- Phục dựng đêm áp phiên Chợ tình Phong Lưu. 

- Tái hiện cảnh các thiếu nữ trang điểm bên đường trước khi vào chợ. 

- Tái hiện nghề truyền thống:  

+ Nghề đan lát truyền thống của dân tộc Lô Lô. 

+ Nghề rèn. 

- Chương trình nghệ thuật Đêm hội Chợ tình Phong lưu huyện Bảo Lạc 

(14/8 AL) và Chợ đêm (15/8 AL). 

1.2. Hoạt động thể thao 

- Giải Bóng chuyền da nam nữ Công nhân viên chức lao động và nhân dân 

huyện Bảo Lạc. 

- Thi các môn thể thao truyền thống: Thi đi Cà kheo; Thi ném bắp Ngô vào 

gùi; Thi quay sảng (cù) lâu nhất; Thi lày cỏ, nhảy bao, bịt mắt đánh trống. 

2. Quy mô: Cấp huyện. 

3. Thời gian: Tuần Văn hóa tổ chức trong 04 ngày (từ ngày 7 đến 10/9/2022 

- tức ngày 12 - 15/8 âm lịch). 

4. Địa điểm: Sân Vận động huyện Bảo Lạc, Trung tâm thị trấn Bảo Lạc. 

C. HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ (sắp xếp theo từng ngày của chuỗi sự kiện) 
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I. HOẠT ĐỘNG THỂ THAO 

Giải Bóng chuyền da nam nữ Công nhân viên chức lao động huyện Bảo 

Lạc (Có Kế hoạch, Điều lệ cụ thể riêng)  

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 7 đến 8/9/2022 (tức ngày 12 - 13/8 âm lịch). 

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân huyện Bảo Lạc. 

- Đơn vị tham mưu và phối hợp thực hiện: Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông, Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lạc. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; UBND các xã, thị trấn, các 

đơn vị có liên quan. 

- Thành phần tham gia: Giao cho Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

tham mưu lựa chọn thành phần vận động viên nam, nữ là Cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, 

LLVT, các đơn vị trường học; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn huyện 

tham gia. 

- Hình thức: Theo luật hiện hành và Điều lệ do Ban tổ chức ban hành. 

- Địa điểm: Sân Vận động huyện Bảo Lạc. 

II. HOẠT ĐỘNG NGÀY HỘI VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VÀ CHỢ 

TÌNH PHONG LƯU HUYỆN BẢO LẠC NĂM 2022 

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân huyện Bảo Lạc. 

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Phòng Văn hóa và Thộng tin; Trung tâm Văn 

hóa và Truyền thông; Văn phòng HĐND - UBND huyện; Phòng Dân tộc. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, LLVT trên 

địa bàn huyện. 

- Đơn vị mời tham gia: Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm, huyện Nguyên 

Bình, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng; Ủy ban nhân dân 

huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. 

- Đơn vị tham gia: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

1. Hoạt động quảng bá Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu 

- Thời gian: Từ 15h00 ngày 8/9/2022 đến 16h00 ngày 10/9/9/2022 (Tức từ 

ngày 13 đến 15/8 âm lịch). 

- Địa điểm: Sân Vận động huyện Bảo Lạc và tuyến phố trung tâm Thị trấn. 

1.1 Trưng bày không gian văn hóa các dân tộc: 21 không gian văn hóa: 

17 xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng; huyện 

Bảo Lâm, Nguyên Bình (Cao Bằng); huyện Mèo Vạc (Hà Giang), gồm: 

- Không gian Văn hóa dân tộc của huyện Bảo Lạc (trưng bày: trang phục, 

mũ, nón, giày, các sản phẩm thêu, dệt; đạo cụ âm nhạc của dân tộc; ẩm thực, các 

vật dụng lao động - sinh hoạt hàng ngày, các sản phẩm du lịch…): 

+ Không gian Văn hóa dân tộc Tày, gồm các xã: Xã Xuân Trường, Hưng 

Thịnh, Sơn Lộ (mỗi xã chọn cử 04 nghệ nhân làm hạt nhân trình diễn các làn điệu 
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dân ca giao duyên như: Lượn cọi, Phong Slư và các làn điệu địa phương). 

+ Không gian Văn hóa dân tộc Nùng, gồm các xã: Xã Cốc Pàng, Bảo Toàn, 

Thị trấn (mỗi xã chọn cử 04 nghệ nhân làm hạt nhân trình diễn các làn điệu dân 

ca giao duyên như: Nàng ới và các làn điệu địa phương). 

+ Không gian Văn hóa dân tộc Mông, gồm các xã: Xã Sơn Lập, Hồng An, 

Phan Thanh (mỗi xã chọn cử 4 cặp nghệ nhân Múa Khèn, Múa ô). 

+ Không gian Văn hóa dân tộc Dao, gồm các xã: Xã Huy Giáp, Đình Phùng, 

Khánh Xuân (mỗi xã chọn cử 02 nghệ nhân trình diễn Kèn "Pí lè"). 

+ Không gian Văn hóa dân tộc Sán Chỉ, gồm các xã: Xã Hưng Đạo, Thượng 

Hà (mỗi xã chọn cử các nghệ nhân Trình diễn Trích đoạn Múa cấp sắc Dân tộc 

Sán Chỉ). 

+ Không gian Văn hóa dân tộc Lô Lô, gồm các xã: Xã Hồng Trị, Kim Cúc, 

Cô Ba (chọn nghệ nhân trình diễn Hát dân ca; đan lát, thêu thổ cẩm). 

- Không gian trưng bày, quảng bá Văn hóa, du lịch Non nước Cao Bằng 

(Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng) 

- Không gian Văn hóa các dân tộc của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. 

- Không gian Văn hóa các dân tộc của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

- Không gian Văn hóa các dân tộc của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. 

1.2. Trưng bày ảnh tại cuộc thi sáng tác ảnh Nghệ thuật về Bảo Lạc với chủ 

đề “Bảo Lạc - Đất nước - Con người” năm 2021. 

1.3. Trưng bày các sản phẩm, tác phẩm tham gia Cuộc thi tìm kiếm các sản 

phẩm du lịch huyện Bảo Lạc năm 2022. 

1.4 Thi hát dân ca giao duyên và trình diễn trang phục dân tộc của các xã, thị 

trấn (có Kế hoạch, Điều lệ riêng). 

2. Đêm hội Chợ tình Phong lưu huyện Bảo Lạc. 

- Thời gian: Ngày 9/9/2022 (Tức ngày 14/8 âm lịch)  

- Địa điểm: Sân Vận động huyện Bảo Lạc. 

2.1. Từ 8h00 đến 17h00 ngày 9/9/2022 (Tức ngày 14/8 âm lịch) 

- Tiếp tục nội dung Thi hát dân ca giao duyên và trình diễn trang phục dân 

tộc của các xã, thị trấn (có Kế hoạch, Điều lệ riêng). 

- Thi các môn thể thao truyền thống: Thi đi Cà kheo; Thi ném bắp Ngô vào 

gùi; Thi quay sảng (cù) lâu nhất của các xã, thị trấn và mời huyện Bảo Lâm, Bảo 

Lạc, Nguyên Bình (Cao Bằng), huyện Mèo Vạc (Hà Giang) tham gia (Có điều lệ 

riêng cho từng môn). 

2.2. Từ 20h00 ngày 9/9/2022 (Tức ngày 14/8 âm lịch): Đêm hội Chợ tình 

Phong lưu huyện Bảo Lạc (Có Chương trình, kịch bản chi tiết riêng): 

- Công tác tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Khai mạc Đêm hội.  
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- Tặng hoa 21 Đoàn tham gia không gian văn hóa (17 xã, thị trấn; huyện 

Bảo Lâm, Nguyên Bình (Cao Bằng), Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh 

Cao Bằng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). 

- Đánh trống khai hội. 

- Chương trình nghệ thuật Đêm hội. 

2.3. Từ 21h00 ngày 9/9/2022 (Tức ngày 14/8 âm lịch): Phục dựng đêm áp 

phiên Chợ tình Phong Lưu tại Trung tâm thị trấn Bảo Lạc (có chương trình, 

kịch bản riêng): 

- Hát lượn đối đáp dân tộc Tày: Hát lượn cọi và trao khăn, giày vải. 

- Hát lượn đối đáp dân tộc Nùng: Hát Nàng ới và trao khăn, giày vải. 

- Hát đối đáp giao duyên tìm bạn của dân tộc Sán Chỉ.  

- Tục giật khăn của dân tộc Dao (Dao đỏ).  

- Hát đối đáp và múa khèn của dân tộc Mông.  

3. Hoạt động ngày Chợ phiên.  

- Thời gian: Từ 06h00 ngày 10/9/2022 (Tức ngày 15/8 âm lịch)  

- Địa điểm: Trung tâm thị trấn Bảo Lạc.  

- Nhân dân các dân tộc các xã trên địa bàn huyện mặc trang phục truyền 

thống của dân tộc đi chợ huyện. 

- Tái hiện cảnh các thiếu nữ trang điểm bên đường trước khi vào chợ (từng 

nhóm) (có chương trình, kịch bản riêng) như sau: 

+ Dân tộc Mông xã Hồng An: 15-20 người; 

+ Dân tộc Lô Lô xã Kim Cúc: 15-20 người; 

+ Dân tộc Sán Chỉ xã Thượng Hà: 15-20 người 

+ Dân tộc Tày xã Bảo Toàn: 15-20 người 

- Múa khèn của các chàng trai dân tộc Mông. 

- Tái hiện không gian văn hóa:  

+ Nghề đan lát truyền thống của dân tộc Lô Lô (giao UBND xã Cô Ba, Hồng 

trị, Kim Cúc cử 04 nghệ nhân/xã thực hiện). 

+ Nghề rèn (giao UBND Thị trấn thực hiện) 

- Thi đấu các môn thể thao dân tộc: Thi lày cỏ, nhảy bao, bịt mắt đánh trống 

(Có điều lệ riêng).  

- Từ 20h 00 ngày 10/9/2022 (Tức ngày 15/8 âm lịch)  

+ Hoạt động Chợ đêm thị trấn Bảo Lạc (Giao UBND thị trấn tổ chức thực 

hiện);  

+ Ban tổ chức “Tuần lễ Văn hóa” công bố kết quả và trao giải Cuộc thi tìm 

kiếm các sản phẩm du lịch huyện Bảo Lạc; trao giải Thi hát dân ca giao duyên và 
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trình diễn trang phục dân tộc trao giải các môn thể thao truyền thống cho các tập 

thể, cá nhân; trao giải môn bóng chuyền da nam, nữ CNVCLĐ;  

+ Biểu diễn các tiết mục đặc sắc cuộc thi hát dân ca giao duyên và trình diễn 

trang phục dân tộc của các xã, thị trấn (có chương trình, kịch bản riêng). 

III. ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI  

1. Mời tham gia không gian văn hóa (từ 15h ngày 8/9/2022): 

+ Huyện Bảo Lâm, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng. 

+ Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng  

+ Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 

2. Mời dự Đêm hội Chợ tình Phong Lưu (từ 14h ngày 9/9/20220) 

2.1. Đại biểu tỉnh 

- Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Cao Bằng 

- Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh Cao Bằng 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng. 

- Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phụ trách huyện Bảo Lạc. 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng. 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng. 

- Ban quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng. 

- Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ + Ban Tôn giáo. 

- Đại diện lãnh đạo Báo Cao Bằng. 

- Đại diện lãnh đạo Hội văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. 

- Đại diện lãnh đạo Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Cao Bằng.  

- Truyền hình Nhân Dân; Đài truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV5), Báo 

Nhân dân; Thông tấn xã Việt Nam, Tạp trí Dân tộc miền núi. 

- Trung tâm Tổ chức sự kiện và Truyền thông CBH (Cao Bằng Hóng 

Media). 

- Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND Quận, huyện bạn:  

+ Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố tỉnh 

Cao Bằng (9 đơn vị). 

+ Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

+ Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. 
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+ Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. 

+ Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

+ Huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn. 

3. Đại biểu huyện  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Thường trực HĐND huyện. 

- Lãnh đạo UBND huyện. 

- Các đồng chí trong Ban tổ chức. 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo nghỉ hưu qua các thời kỳ đang cư trú tại thị 

trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc. 

- Đại diện lãnh đạo Đoàn kinh tế quốc phòng 799 huyện Bảo Lạc. 

- Đại diện lãnh đạo các Cơ quan Trung ương, đơn vị đóng trên địa bàn 

huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp, ban, ngành, đoàn thể 

huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các Đồn biên phòng, Đại Đội cơ động C1 huyện Bảo 

Lạc.  

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. 

- Các Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện.   

IV. KINH PHÍ  

1. Cấp huyện: Đảm bảo kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách nhà nước 

được cấp theo quy định và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy 

định của Pháp luật. 

2. Cấp xã: Thực hiện theo chế độ hiện hành; huy động kinh phí từ các 

nguồn xã hội hóa để đảm bảo tham gia các nội dung tại “Tuần lễ Văn hóa”. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin:  

- Cơ quan thường trực của BTC: tham mưu cho Huyện ủy Quyết định thành 

lập BTC; Tham mưu cho UBND huyện Quyết định thành lập Ban giám khảo, lựa 

chọn dẫn chương trình, tổ trọng tài); thành lập các tiểu ban: Tiểu ban Nội dung; 

Tiểu ban Tuyên truyền - khánh tiết; Tiểu ban an ninh; Tiểu ban lễ tân - phục vụ - 

hậu cần, Tiểu ban Vận động.  

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện soạn công văn vận động các Doanh 

nghiệp, HTX, các đơn vị kinh doanh trên địa bàn huyện… đóng góp ủng hộ kinh 

phí tổ chức “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”. 
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- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

được giao nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung của “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình 

Phong lưu” đảm bảo theo Kế hoạch đề ra.  

- Dự thảo bài phát biểu Đêm hội của lãnh đạo UBND huyện. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND: chuẩn bị các văn bản cho các 

cuộc họp của Ban tổ chức, thiết kế Giấy mời, danh sách đại biểu mời dự “Tuần lễ 

Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”; Tổng hợp, theo dõi tiến độ thực hiện và báo cáo 

kết quả trước BTC, UBND huyện; Chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức “Tuần lễ 

Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”.  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông xây dựng chương trình, 

kịch bản chi tiết “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”; chuẩn bị các điều kiện 

cho “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”. 

- Thẩm định nội dung tuyên truyền, quảng bá; Chương trình, kịch bản thực 

hiện các nội dung của Tuần lễ Văn hóa; băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, các phóng sự, 

tin bài tuyên truyền, maket trang trí sân khấu, chương trình nghệ thuật Đêm hội 

Chợ tình Phong lưu; các nội dung thi trong “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong 

lưu” do Trung tâm Văn hóa và truyền thông thực hiện để trình Tuyên giáo Huyện 

ủy thẩm định, trình Trưởng ban tổ chức phê duyệt.  

- Tham mưu cho Ban biên tập trang thông tin điện tử huyện thay đổi giao 

diện tuyên truyền về “Tuần lễ văn hóa - Chợ tình Phong lưu”; đăng tải nội dung 

tuyên truyền sự kiện chương trình ngày hội lên Trang thông tin điện tử huyện tại 

địa chỉ: http://baolac.caobang.gov.vn/. 

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông  

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện; biên tập và 

xây dựng các phóng sự quảng bá, tuyên truyền các hoạt động của “Tuần lễ Văn 

hóa - Chợ tình Phong lưu”; cộng tác tin bài với Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh để giới thiệu quảng bá “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”;  

- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức gặp gỡ truyền thông trước khi diễn ra 

“Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu” của huyện. 

- Tham mưu xây dựng Quy chế, Điều lệ các nội dung thi trong Tuần lễ Văn 

hóa; xây dựng Chương trình, kịch bản chi tiết thực hiện các nội dung diễn ra 

trong “Tuần lễ Văn hóa”; tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật Đêm hội Chợ 

tình Phong lưu huyện Bảo Lạc năm 2022. 

- Tham mưu hợp đồng với đơn vị tổ chức sự kiện để đảm bảo về âm thanh, 

ánh sáng…; Thực hiện thiết kế maket sân khấu; tổ chức, trang trí lễ đài sân khấu, 

lên sơ đồ tổng thể mặt bằng bố trí không gian tổ chức sự kiện… gửi phòng Văn 

hóa và Thông tin thẩm định, xin ý kiến góp ý của Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước 

khi trình Trưởng BTC phê duyệt. 

- Chủ trì và phối hợp với Liên đoàn lao động huyện Bảo Lạc xây dựng Kế 

hoạch chi tiết; Điều lệ và tổ chức giải Bóng chuyền da nam, nữ Công nhân viên 

http://baolac.caobang.gov.vn/
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chức lao động huyện Bảo Lạc diễn ra trong khuôn khổ Tuần Văn hóa và Chợ tình 

Phong Lưu năm 2022. 

- Chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã để thực hiện 

các nội dung Tuần lễ Văn hóa.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lắp đặt âm thanh, ánh sáng tại các 

không gian thi, không gian văn hóa, gian hàng thương mại và gian hàng giới thiệu 

sản phẩm OCOP… 

- Tổng hợp kết quả các nội dung tại “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong 

lưu”; phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện công tác khen thưởng. 

- Lập Dự toán và thanh quyết toán kinh phí cho các nội dung tổ chức “Tuần 

lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”. 

3. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

- Thẩm định bài phát của lãnh đạo huyện; thiết kế Giấy mời, danh sách 

khách mời; ban hành giấy mời; Xây dựng Chương trình đón tiếp đại biểu, phân 

công nhiệm vụ cho các ngành đón tiếp đại biểu; đảm bảo cơ sở vật chất; công tác 

lễ tân, hậu cần, đối ngoại. 

- Phối hợp đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tiến độ chuẩn bị và 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; Chuẩn bị các điều 

kiện cho các cuộc họp của Ban Tổ chức và các Tiểu ban do Thường trực UBND 

huyện chủ trì. 

- Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu thực hiện các nội 

dung khác cho “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”. 

4. Văn phòng Huyện ủy: 

Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thực hiện công tác đảm bảo cơ sở 

vật chất phục vụ "Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu "; công tác lễ tân, hậu 

cần, đối ngoại phục vụ “Tuần lễ Văn hóa”. 

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy:  

- Thẩm định các nội dung tuyên truyền (các phóng sự, các tin bài tuyên 

truyền); maket, chương trình nghệ thuật, các bài phát biểu khai mạc, bế mạc 

“Tuần Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”; duyệt các nội dung, chương trình, kế 

hoạch tổ chức các hoạt động của “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”.  

- Đề nghị Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy làm Trưởng tiểu ban 

Tuyên truyền - Khánh tiết. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Thẩm định, đề xuất nguồn và cấp kinh phí tổ chức “Tuần lễ Văn hóa - Chợ 

tình Phong lưu” đảm bảo kịp thời để triển khai thực hiện tổ chức đạt kết quả.  

- Hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, UBND các xã thanh quyết toán kinh 

phí phục vụ tổ chức chương trình theo đúng chế độ tài chính quy định. 
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- Vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ cho “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình 

Phong lưu”. 

7. Phòng Nội vụ  

Tham mưu cho UBDN huyện ban hành Quyết định khen thưởng đối với các 

nội dung trong “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”; Phối hợp với Trung tâm 

VH-TT tổng hợp kết quả các nội dung khen thưởng và thực hiện công tác khen 

thưởng các nội dung trong “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”. 

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Tham mưu sơ đồ bố trí, lắp đặt các gian hàng thương mại tại “Tuần lễ Văn 

hóa - Chợ tình Phong lưu”; Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh tham gia các gian hàng thương mại, vui chơi, giải trí theo quy định. 

- Phối hợp với Đội Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát thị trường đảm 

bảo chất lượng dịch vụ lân cận khu vực tổ chức lễ hội. 

9. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Hướng dẫn Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thực hiện gian hàng bày bán sản 

phẩm nông, lâm, nghiệp của địa phương; gian hàng giới thiệu, trung bày sản 

phẩm OCOP tại “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”. 

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian trước, trong 

và sau thời gian diễn ra “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu” theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

11. Công an huyện 

Chỉ đạo Công an các xã, các lực lượng chức năng của Công an huyện, phối 

hợp với các cơ quan ban ngành của huyện xây dựng phương án đảm bảo an ninh, 

trật tự, phòng chống cháy nổ tại tất cả các địa điểm diễn ra “Tuần lễ Văn hóa - 

Chợ tình Phong lưu”, đặc biệt là khu vực tổ chức không gian văn hóa các dân tộc.  

12. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

Kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch, các nhà 

hàng, khách sạn, quán ăn trong thời gian diễn ra hoạt động các sự kiện của “Tuần 

lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu ”; tham mưu thực hiện công tác phòng, chống 

dịch Covid -19 theo quy định. 

13. Phòng Dân tộc 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, phát 

huy trách nhiệm của người uy tín trong đồng bào dân tộc để tuyên truyền các hoạt 

động của “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”.  
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- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông thực hiện các nội dung tại Ngày hội Văn hóa và Chợ tình Phong lưu huyện 

Bảo Lạc năm 2022; Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT đôn đốc, phụ 

trách các gian hàng giới thiệu văn hóa, nông sản, ẩm thực của các xã thị trấn. 

14. Ban Quản lý dựa án đầu tư và xây dựng, Chi cục Thuế huyện:   

Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện cung cấp danh sách các 

Doanh nghiệp, hợp tác xã; các cơ sở sản xuất, các hộ kinh doanh trên địa bàn 

huyện và gửi thư vận động ủng hộ cho “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu ”. 

15. Phòng Giáo dục - Đào tạo 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND huyện 

chọn cử giáo viên nữ tham gia đội lễ tân và một số giáo viên thể chất của các 

trường tham gia tổ trọng tài phục vụ tại “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu ”. 

16. Điện lực Bảo Lạc  

Đảm bảo nguồn điện và lên các phương án dự phòng để cung cấp, đảm bảo 

điện cho toàn bộ các hoạt động của “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu ” đặc 

biệt là chương trình Đêm hội Chợ tình Phong lưu. 

17. Đề nghị các Ban Đảng, đoàn thể của huyện:  

- Phối hợp với các ngành có liên quan để chuẩn bị các nội dung, lực lượng 

phục vụ các hoạt động của “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu ” theo lĩnh vực 

ngành được giao phụ trách.  

- Tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, 

hội viên tham gia các hoạt động “Tuần lễ Văn hóa”. 

18. Liên đoàn lao động huyện:  

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và truyền thông thực hiện một số nội dung 

sau:  

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết; Điều lệ thi đấu Bóng chuyền da nam, nữ Công 

nhân viên chức lao động huyện Bảo Lạc trong khuôn khổ Tuần Văn hóa và Chợ 

tình Phong Lưu năm 2022. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất sân bãi; dụng cụ thi đấu, chuẩn bị sân khấu khai 

mạc, bế mạc giải Bóng chuyền. 

- Chỉ đạo và đôn đốc việc thành lập các đội bóng của các công đoàn cơ sở 

trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham gia điều hành và giải quyết các 

vấn đề liên quan đến giải Bóng chuyền da nam nữ CVVCLĐ huyện Bảo Lạc. 

19. Huyện đoàn Thanh niên:  

- Chỉ đạo đoàn viên thanh niên tổng vệ sinh các  khu vực diễn ra các hoạt 

động của Tuần Văn hóa.  
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- Phối hợp với Phòng Dân tộc, phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn phụ 

trách nội dung trưng bày các gian hàng của các xã, thị trấn.  

20. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Căn cứ nội dung kế hoạch, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

xây dựng Kế hoạch tham gia “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu ”; thành lập 

các đội dự thi; chuẩn bị tốt các điều kiện, lực lượng đảm bảo tham gia đầy đủ và 

đạt hiệu quả cao các hoạt động của “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu ”. 

- Mỗi xã, thị trấn thực hiện trưng bày, giới thiệu 01 Không gian văn hóa theo 

không gian văn hóa của từng dân tộc đã được giao trong Kế hoạch; cử các nghệ 

nhân biểu diễn, giới thiệu văn hóa dân tộc tại các Không gian văn hóa của địa 

phương. 

- Thực hiện tuyên truyền các hoạt động của “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình 

Phong lưu” để thu hút nhân dân tham gia; tuyên truyền, vận động nghệ nhân, 

nhân dân trên địa bàn tập trung lao động, sản xuất, chế tác sản phẩm và lựa chọn 

những sản phẩm nông lâm nghiệp, sản phẩm văn hóa độc đáo của các dân tộc trên 

địa bàn tham gia hoạt động trưng bày, giới thiệu tại Không gian văn hóa của xã, 

thị trấn . 

- Tuyển chọn và thành lập đoàn diễn viên, vận động viên, gửi danh sách 

đăng ký tham dự ngày hội về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông theo quy định 

của BTC “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu ”. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông tuyển chọn các nghệ 

nhân để thực hiện các nội dung của Chợ tình Phong lưu. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động các nghệ nhân tham gia, 

chuẩn bị các sản phẩm, dụng cụ của dân tộc mình để trưng bày, cử các nghệ nhân 

biểu diễn, giới thiệu văn hóa dân tộc tại các gian hàng của địa phương.  

21. UBND thị trấn Bảo Lạc:  

- Chỉ đạo các xóm, tổ dân phố tổng vệ sinh trục đường, ngõ xóm; trang trí thị 

trấn sạch, đẹp và chỉ đạo các hộ gia đình treo cờ tổ quốc.  

- Chủ trì lựa chọn nghệ nhân nghề rèn và phối hợp với Trung tâm Văn hóa 

thực hiện không gian văn hóa tái hiện nghề rèn tại “Tuần Văn hóa - Chợ tình 

Phong lưu”. 

- Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân thị trấn tham gia các hoạt động của 

“Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”; Chỉ đạo các hộ kinh doanh chuẩn bị các 

mặt hàng truyền thống để trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu” 

huyện Bảo Lạc năm 2022. UBND huyện Bảo Lạc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc nội dung trong Kế hoạch 

này. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc, liên hệ Đ/c Quan 

Hồng Tiềm - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin (ĐT: 0912.939.036); Đ/c Nông 
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Toàn Thắng- Giám Đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông (ĐT: 0813.888.676) 

để tham mưu cho BTC kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác tổ 

chức “Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình Phong lưu”./. 

 
Nơi nhận:  

- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng; 

- Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng; 

- Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ ; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;                 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị LLVT trên địa bàn huyện;        

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;  

- Công TTĐT huyện ; 

- Lưu: VT.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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