
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:           /SVHTTDL-NVVH 
V/v phối hợp tăng cường tuyên truyền, quảng bá Lễ hội 

Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 

 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

 Điện Biên, ngày     tháng 12 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên số 3898/KH-UBND 

ngày 22/11/2021 về tổ chức Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 

2022; Kế hoạch số 4100/KH-UBND ngày 06/12/2021 về tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022. 

Trong thời gian vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ngành đã 

tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức thành công Lễ hội Hoa Ban và 

Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022. 

Song song với công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền, quảng bá Lễ hội cũng 

được tập trung triển khai tích cực bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, có 

trọng tâm, trọng điểm, quy mô tuyên truyền sâu rộng như tuyên truyền cổ động trực 

quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống xe khách. 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền mới tập trung ở trên các phương tiện truyền thông 

và một số Sở ngành. 

Để hoạt động tuyên truyền được nâng cao, đảm bảo tính đồng bộ, tạo ấn tượng 

sâu sắc và có sức lan tỏa trong nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 

2022 bằng các hình thức: 

- Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang phù hợp trên Cổng/Trang thông tin điện 

tử của cơ quan, đơn vị; tăng cường đưa tin, bài về công tác chuẩn bị và các hoạt động 

diễn ra trước, trong và sau Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022.  

- Đăng tải các video/trailer giới thiệu, Lịch hoạt động Lễ hội Hoa Ban và Cuộc 

thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp) 

trên Trang chủ Cổng/Trang thông tin điện tử; trên các trang mạng xã hội chính 

thống của các cơ quan hoặc có thể đặt đường dẫn link trực tiếp tới Chuyên trang Lễ 

hội Hoa Ban của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: 

http://svhttdldienbien.gov.vn/lehoihoaban. 

- Vận động cán bộ, công chức, người lao động; học sinh, sinh viên chủ động truy 

cập vào các trang Fanpage như: Lễ Hội Hoa Ban Điện Biên, Văn hoá Điện Biên, Điện 

https://www.facebook.com/DienBienLehoiHoaBan/?__tn__=kCH-R&eid=ARDJ0ANdXUqT0-zwzlLXuoz3EEVbPFY5T_5Gc9e_4IbZgByfxAycjZ08UHY_NbhNdcp7g8FEbEhJUGUS&hc_ref=ARQ58Tn922zQAX0lRbYosfTTEcWpEGr3RQv-xFSzJe3_xAQ-ee2qKsIGOH8DJOMDY3w&__xts__%5B0%5D=68.ARCNpw5vjPA13Odemh1xnor1-NkT-UZgRxrSVEb6dCbNkr-Kg0WvAY1GA_3fafWKvE_jBIbjQQpTjbuhbVx6BnP4gT7sgUHhmcwrKm56pHWfVsFfkeFg7HM5ihC5U3VWd6X12ZzCIS82_Z65nvpEIugxEinN-Imtj6Jo4tWkIMgGaxIx0NdGmI9HnJiQMEJXqGJGq0Nlhxs6J-Y8k2SJlTmV8Y9dh0j0LjPt_Ovl0NpRtHjBxaIAJOFjsRfilYEXnZH-mu9MUyXuAifiVSaJAqmtm_Lk57YoSsnRdtr5Zouh1CB1jWJUcrbAayUZWmwGK4MSxAfQ6cTMJbzMyNVU5YI_ZLgVMi10odU8SkITe-M9j5nRGv9F-EhZryfMrgZKpKa8ufnYKCdVF9ODTZXEdqBTsI7gc6Y8Ty9-FNaXmVcgLhwArnposxZ0ZSzPrxFUROZ76uOWLRP7Ousx8Hk3HqFcGOEvMabGZWaz0kQtaWrdYsnJt8vSGea1ZGQqfOJowQEp2g
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Ảnh Điện Biên, Du lịch Điện Biên - Dienbien Tourism để like, chia sẻ thông tin về Lễ 

hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp 

Hoa Ban năm 2022 trên hệ thống loa phát thanh của các xã, phường, thị trấn và trên hệ 

thống loa phóng thanh các cơ quan, đơn vị. 

- Thời gian truyên truyền, quảng bá từ tháng 12 đến hết tháng 3/2022. 

2. Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người, 

Hoa Ban, lịch sử, văn hóa, du lịch tiêu biểu của tỉnh; khẳng định ý nghĩa, những nỗ 

lực, cố gắng của chính quyền và Nhân dân tỉnh Điện Biên trong việc bảo tồn các di 

sản văn hoá; khai thác các tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch. 

Thời gian tuyên truyền từ nay đến hết tháng 5/2022. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Đồng chí Lò Văn Quang, Chuyên viên 

phòng Nghiệp vụ Văn hóa (Điện thoại: 0913.15.99.69) là đầu mối trao đổi, cung cấp 

các thông tin, tư liệu tuyên truyền của Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban 

năm 2022. 

(Có Lịch hoạt động Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 

kèm theo. Bài tuyên truyền trên hệ thống loa phóng thanh, File điện tử và video,clip 

Quý cơ quan vui lòng truy cập http://svhttdldienbien.gov.vn/lehoihoaban. để tải dữ 

liệu).  

Để tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện của Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi 

Người đẹp Hoa Ban năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được 

sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các Quý cơ quan, đơn vị. Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên ; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Đ/c Vừ A Bằng PCT UBND tỉnh(B/c); 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVVH
(LVQ).

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Chì 

 

http://svhttdldienbien.gov.vn/lehoihoaban


LỊCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHUÔN KHỔ 

LỄ HỘI HOA BAN VÀ CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số            /SVHTTDL-NVVH ngày     /12/2021 của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch) 
 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM 

Từ tháng 12/2021 – 4/2022 Cuộc thi ảnh “Check in Điện Biên” 
Công bố giải thưởng trên mạng xã hội 

cho các tác phẩm đạt giải vào ngày 

07/5/2022 

10/3 -11/3 Cả ngày 
Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021  

(Vòng Sơ khảo: người đẹp qua ảnh) 

Các khu du lịch sinh thái, các điểm di 

tích, lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

11/3 

Sáng 
Khai mạc Không gian văn hóa vùng cao  

Khu vực di tích Trung tâm tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ Cát và 

Trung tâm giao lưu văn hóa và thông 

tin du lịch Điện Biên Phủ 

Giao lưu, thi đấu thể thao: Môn tó mák lẹ 

 Khu vực di tích Trung tâm tập đoàn 

cứ điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ Cát) Cả ngày 

Giao lưu, thi đấu thể thao: Môn tung còn 

Trải nghiệm các trò chơi dân gian, truyền thống các 

dân tộc như: Bịt mắt đập niêu, đu quay, bập bênh, 

tung còn giao lưu, tù lu, gánh nước qua cầu... 

Từ 19 giờ 45 phút  Diễu hành văn hoá đường phố 
Theo tuyến diễu hành trên một số trục 

đường Trung tâm thuộc địa bàn Thành 

phố Điện Biên Phủ 

12/3 Sáng Giao lưu, thi đấu thể thao: Môn tù lu Khu vực di tích Trung tâm tập đoàn cứ 
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NGÀY GIỜ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM 

Cả ngày 

Giao lưu, thi đấu thể thao: Môn tung còn điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ Cát)  

Giao lưu, thi đấu thể thao: Môn bắn nỏ 

Trải nghiệm các trò chơi dân gian, truyền thống các 

dân tộc như: Bịt mắt đập niêu, đu quay, bập bênh, 

tung còn giao lưu, tù lu, gánh nước qua cầu... 

Không gian văn hóa vùng cao  

Khu vực di tích Trung tâm tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ Cát) và 

Trung tâm giao lưu văn hóa và thông 

tin du lịch Điện Biên Phủ 

Cả ngày 
Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021  

(Vòng Sơ khảo: người đẹp thân thiện) 
Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 

Từ 20 giờ 00 phút Chương trình Lễ khai mạc Lễ hội  Quảng trường 7-5 

13/3 

Sáng Giao lưu, thi đấu thể thao: Môn giã bánh dày 
Khu vực di tích Trung tâm tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ Cát) 

Cả ngày Giao lưu, thi đấu thể thao: Môn đẩy gậy 

Trung tâm giao lưu văn hóa và thông 

tin du lịch Điện Biên Phủ (cạnh Hầm 

Đờ Cát) 

Cả ngày 

Trải nghiệm các trò chơi dân gian, truyền thống các 

dân tộc như: Bịt mắt đập niêu, đu quay, bập bênh, 

tung còn giao lưu, tù lu, gánh nước qua cầu... 

Khu vực di tích Trung tâm tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ Cát)  

Không gian văn hóa vùng cao  

Khu vực di tích Trung tâm tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ Cát) và 

Trung tâm giao lưu văn hóa và thông 
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NGÀY GIỜ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM 

tin du lịch Điện Biên Phủ 

20 giờ 00 phút 
Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2021 

Vòng thi sơ khảo (phần thi trên sân khấu) 
Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 

14/3 

Sáng  
Giao lưu, thi đấu thể thao: Môn kéo co 

Trung tâm giao lưu văn hóa và thông 

tin du lịch Điện Biên Phủ (cạnh Hầm 

Đờ Cát) 

Giao lưu, thi đấu thể thao: Môn xe đạp thồ 

Đường lên Tượng đài Chiến thắng 

Điện Biên Phủ 
Chiều Giao lưu, thi đấu thể thao: Môn tải đạn 

Cả ngày 

Giao lưu đẩy xe đạp thồ, vác hòm đạn (Chụp ảnh) 

Trải nghiệm các trò chơi dân gian, truyền thống các 

dân tộc như: Bịt mắt đập niêu, đu quay, bập bênh, 

tung còn giao lưu, tù lu, gánh nước qua cầu... 

Khu vực di tích Trung tâm tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ Cát)  

Không gian văn hóa vùng cao  

Khu vực di tích Trung tâm tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ Cát) và 

Trung tâm giao lưu văn hóa và thông 

tin du lịch Điện Biên Phủ 

20 giờ 00 phút Chung kết cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 Quảng trường 7-5 
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MỘT SỐ LỄ TẾT TRUYỀN THỐNG TIÊU BIỂU 

CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG DỊP MÙA XUÂN, MÙA HOA BAN NỞ 

 

 

TT Tên Lễ hội, phong tục, sinh hoạt văn hóa Thời gian Địa điểm 

1.  
Lễ hội Thành Bản Phủ gắn với Ngày hội Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch huyện Điện Biên 

Tháng 3/2021 

(tháng 2 âm lịch) 

Thành Bản Phủ, xã Noong 

Hẹt 

Huyện Điện Biên 
2.  Tết Té nước (Bun Huột Nặm) dân tộc Lào Tháng 04/2021 Bản Na Sang, xã Núa Ngam 

3.  Lễ Xên bản của người Thái Tháng 3 dương lịch 

- Bản Ten, xã Thanh Xương, 

bản Hoong Lếch Cang; 

- Bản U Va, xã Noong Luống  

Bản Che Căn, xã Mường 

Phăng 

Thành phố Điện Biên 

Phủ 

4.  Lễ Tra hạt của người Khơ Mú Tháng 3 dương lịch 

Bản Pú Tỉu, xã Thanh 

Xương. 
Huyện Điện Biên 

Bản Ten, xã Pá Khoang. 
Thành phố Điện Biên 

Phủ 

5.  
Trình diễn dân ca, dân vũ dân nhạc các dân 

tộc tại cực Tây Tổ quốc 
Tháng 3/2021 Xã Sín Thầu Huyện Mường Nhé 
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