
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày       tháng 4 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tọa đàm về một số chính sách khuyến khích phát triển  

du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030;  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tọa 

đàm về một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đảm bảo việc xây dựng chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn 

hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với chính sách khuyến khích phát 

triển du lịch phù hợp, sát với thực tế, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân 

dân và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia và đồng hành 

cùng tỉnh trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của các dân tộc và phát triển du lịch. 

- Việc xây dựng và đề xuất chính sách phải xuất phát từ thực tế địa 

phương, cơ sở, nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, tạo điều kiện cho tổ chức, 

doanh nghiệp tham gia bảo tồn di sản và phát triển du lịch. 

II. NỘI DUNG 

- Tham gia ý kiến trực tiếp vào các chính sách và định mức hỗ trợ của dự 

thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và chính sách khuyến khích phát 

triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Phối hợp, rà soát những chính sách có liên quan về bảo tồn, phát huy bản 

sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và chính sách khuyến khích 

phát triển du lịch đã có để đánh giá nguồn lực thực hiện. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: ½ ngày, từ 08h00 ngày 28/4/2021 (Thứ tư) 

2. Địa điểm: Phòng họp A3, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. 

IV. THÀNH PHẦN 



1. Chủ trì: Lãnh đạo UBND tỉnh 

2. Đại biểu mời (Dự kiến 105 đại biểu) 

- Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu; 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy (mỗi đơn vị 01 đại biểu). 

- Mời đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: Kinh tế - Ngân 

sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế, Dân tộc  (mỗi đơn vị 01 đại biểu).  

- Viện nghiên cứu phát triển du lịch: 03 đại biểu. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, 

Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Công Thương, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Văn học 

Nghệ thuật (mỗi đơn vị 01 đại biểu).   

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các 

phòng, ban chuyên môn cấp huyện: Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế hạ 

tầng hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Dân tộc (mỗi đơn vị 01 đại biểu). 

- Đại diện lãnh đạo UBND một số xã; Trưởng bản và đại diện một số điểm 

du lịch cộng đồng tiêu biểu: Bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ và bản Vàng 

Pheo, xã Mường So (huyện Phong Thổ); bản Thẳm, xã Bản Hon và bản Sì Thâu 

Chải, xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường); bản San Thàng, xã San Thàng (Thành 

phố Lai Châu). 

- Nghệ nhân ưu tú (11 nghệ nhân). 

- Đại diện Người nắm giữ, thực hành di sản 13 dân tộc cư trú thành cộng 

đồng: Hà Nhì, Si La, Cống, Mảng, La Hủ, Thái, Mông, Dao, Giáy, Lự, Lào, Khơ 

Mú, Kháng (mỗi dân tộc 01 đại biểu).  

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội du lịch tỉnh Lai Châu: 01 đại biểu 

- Một số doanh nghiệp du lịch: 

+ Trong tỉnh: Công ty TNHH Thương mại và Du lịch PU Lai Châu; Công 

ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Liên Sơn; Công ty Cổ phần PUSAMCAP Lai Châu; 

Khách sạn Mường Thanh; Khách sạn Hoàng Nhâm; Khách sạn SkyGate; (mỗi 

đơn vị 01 đại biểu). 

+ Đại biểu ngoài tỉnh: 04 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội du lịch SaPa (mỗi 

đơn vị 01 đại biểu). 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 



 - Chuẩn bị tài liệu, cử đại diện lãnh đạo sở, phòng chuyên môn có liên 

quan tham gia Hội nghị. 

 - Liên hệ, mời Viện nghiên cứu phát triển du lịch; các doanh nghiệp du 

lịch trong và ngoài tỉnh theo thành phần mời tham gia Hội nghị; tổng hợp danh 

sách đại biểu về dự Hội nghị. 

- Tổng hợp ý kiến tham gia của đại biểu dự Hội nghị, ghi biên bản Hội 

nghị, chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết trình cấp có thẩm quyền theo quy định. 

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính - 

Chính trị tỉnh chuẩn bị Hội trường, lễ tân tổ chức Hội nghị. 

 2. Văn phòng UBND tỉnh 

 Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Hành chính - 

Chính trị tỉnh chuẩn bị Hội trường tổ chức Hội nghị. 

 3. Các sở, ngành có liên quan 

 Cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội nghị; chủ động nghiên cứu tài liệu, rà 

soát các chính sách thuộc ngành quản lý, tham mưu; chuẩn bị có ý kiến tham gia 

vào dự thảo Nghị quyết. 

 4. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh: Cử phóng viên đưa tin về Hội nghị. 

5. Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh 

chuẩn bị Hội trường, nước uống, lễ tân phục vụ Hội nghị. 

6. UBND các huyện, thành phố  

 - Cử đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố dự Hội nghị; chỉ đạo các 

phòng, ban chuyên môn và UBND các xã cử đại biểu dự Hội nghị (theo thành 

phần tại mục 2, phần IV). 

 - Lựa chọn, mời người nắm giữ, thực hành di sản tiêu biểu dự Hội nghị, 

cụ thể: 

 + Thành phố Lai Châu: Dân tộc Giáy 

 + Huyện Tam Đường: Dân tộc Lự, dân tộc Lào, dân tộc Kháng 

 + Huyện Than Uyên: Dân tộc Khơ Mú 

 + Huyện Sìn Hồ: Dân tộc Mông, dân tộc Dao 

 + Huyện Phong Thổ: Dân tộc Thái 

 + Huyện Mường Tè: dân tộc Hà Nhì, dân tộc Si La, dân tộc Ha Hủ. 



 + Huyện Nậm Nhùn: Dân tộc Cống, dân tộc Mảng  

 - Bố trí phương tiện đưa, đón, bố trí ăn nghỉ cho đại biểu là Nghệ nhân ưu 

tú trên địa bàn, trưởng bản, đại diện 05 bản du lịch cộng đồng tiêu biểu, người 

nắm giữ, thực hành di sản tiêu biểu của địa phương theo phân công về dự Hội 

nghị. 

 - Chủ động nghiên cứu tài liệu, rà soát các chính sách hiện có, chuẩn bị ý 

kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo 

Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và chính sách khuyến khích phát triển du 

lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đề nghị các sở, ngành, địa phương gửi danh 

sách đại biểu tham dự về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề nghị các đại biểu 

khai thác tài liệu Hội nghị trên Cổng thông tin điện tử tỉnh mục “LẤY Ý KIẾN 

VỀ DỰ THẢO VBQPPL”. 

Kế hoạch này thay cho Giấy mời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- Lưu: VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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