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KẾ HOẠCH
Phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ vòng chung kết
Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại tỉnh Sơn La

Căn cứ Công văn số 2648-CV/TU ngày 11/11/2022 của Thường trực Tỉnh
ủy về việc phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Du
lịch Thế giới năm 2022 tại tỉnh Sơn La.
Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đề nghị của Công ty
TNHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám tại Công văn số
1494/2022/TCMA ngày 14/9/2022 và Công văn số 30-10/2022/TCMA ngày
30/10/2022 về việc đề nghị tiếp nhận, phối hợp hỗ trợ triển khai các hoạt động
trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại tỉnh Sơn La.
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức các
hoạt động trong khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại
tỉnh Sơn La như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh Sơn La theo
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận
số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát
triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh và thương hiệu du
lịch Sơn La, phát huy hiệu quả ngay sau giải thưởng du lịch “Điểm đến du lịch
thiên nhiên hàng đầu Thế giới” thông qua Vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Thế
giới 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Là cơ hội để các thí sinh hoa hậu du lịch thế giới quay video clip, giới
thiệu về với Nghệ thuật Xòe Thái; Nghi lễ gội đầu dân tộc Thái; nhảy tha khềnh,
giã bánh dày dân tộc Mông... với chủ đề “Đi qua những miền di sản”. Khẳng
định vị trí vai trò của Du lịch Sơn La trên bản đồ du lịch Việt Nam, góp phần
đưa thương hiệu du lịch Việt Nam ra thế giới. Thu hút các nhà đầu tư trong và
ngoài nước, đến hợp tác phát triển du lịch tại tỉnh Sơn La, đặc biệt là Khu du
lịch quốc gia Mộc Châu, Vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La và thành phố Sơn La.
2. Yêu cầu
- Thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu du lịch;
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giới thiệu văn hóa và con người Sơn La và các sản phẩm du lịch độc đáo, khác
biệt của Sơn La đến với thế giới;
- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan chủ động,
trách nhiệm, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các nội dung, tổ
chức khoa học, đảm bảo tiến độ, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức khảo sát thực tế chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt
động trong khuôn khổ của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại tỉnh
Sơn La.
- Nội dung: Tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá các điều kiện cần và đủ để
tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022
tại Vân Hồ, Mộc Châu, Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La.
- Thời gian: Từ ngày 16-17-18/11/2022.
- Địa điểm: Huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Quỳnh Nhai và TP. Sơn La.
- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị thực hiện: Công ty Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông
Tấm và Cám; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La; Hiệp hội Du lịch tỉnh; UBND
các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Quỳnh Nhai, TP. Sơn La.
2. Vận động tài trợ cho cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại
tỉnh Sơn La.
- Nội dung: Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La tham gia
đồng hành, tài trợ, quảng cáo và truyền thông về tài nguyên du lịch, tiềm năng,
lợi thế, mảnh đất và con người Sơn La, các khu, điểm, bản du lịch, nhà hàng
khách sạn thông qua các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Du lịch
Thế giới 2022 tại tỉnh Sơn La.
- Đối tượng vận động: Các nhà đầu tư; các khu, điểm du lịch, nhà hàng,
khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.
- Thời gian: Trong thời gian diễn ra cuộc thi
- Địa điểm: Trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh,
UBND các huyện thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La,
các nhà đầu tư tiềm năng.
3. Công tác truyền thông, tuyên truyền, cổ động trực quan
3.1. Công tác truyền thông
- Nội dung: đăng tải tin, bài, ảnh, phóng sự truyền thông, quảng bá trước,
trong và sau các hoạt động trong khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Du lịch
Thế giới 2022, tại tỉnh Sơn La.
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- Tổ chức thực hiện: Báo Sơn La; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công ty TNHH Quảng
cáo - Truyền thông Tấm và Cám.
3.2. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan
- Nội dung:
+ Căng treo 40 băng rôn tuyên truyền, cổ động trực quan trên các trục
đường chính (huyện Vân Hồ: 5 băng; huyện Mộc Châu: 10 băng, thành phố
Sơn La: 20 băng; huyện Quỳnh Nhai: 5 băng);
+ Treo 200 phướn dọc tuyên truyền, cổ động trực quan tại các ngã ba,
ngã tư trên các trục đường chính (huyện Vân Hồ: 40 phướn; huyện Mộc Châu:
60 phướn, thành phố Sơn La: 60 phướn; huyện Quỳnh Nhai: 40 phướn);
+ Lắp đặt 24 cụm pa nô tam giác, kích thước: rộng 1,5m x cao 2m tuyên
truyền, cổ động trực quan về sản phẩm du lịch, sản phẩm văn hóa, sản vật địa
phương mảnh đất và con người Sơn La thân thiện mến khách tại các ngã ba,
ngã tư trên các trục đường chính, khu vực tổ chức sự kiện (huyện Vân Hồ: 4
cụm; huyện Mộc Châu: 6 cụm; thành phố Sơn La: 10 cụm; huyện Quỳnh Nhai:
4 cụm);
+ Lắp đặt 06 cổng hơi bắn chữ đề can: Chào mừng đại biểu, các đoàn về
dự hoạt động trong không khổ… tại các điểm diễn ra sự kiện (huyện Vân Hồ:
01 cổng; huyện Mộc Châu: 02 cổng; thành phố Sơn La: 02 cổng; huyện Quỳnh
Nhai: 01 cổng)
- Tổ chức thực hiện
+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Đơn vị phối hợp: UBND huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Quỳnh Nhai và
thành phố Sơn La.
4. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu,
tỉnh Sơn La
4.1. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm với nhảy tha khềnh, giã bánh dày.
- Nội dung: Tổ chức cho các thí sinh tham gia Cuộc thi Hoa hậu Du lịch
thế giới trải nghiệm, quay clip, chụp ảnh truyền thông với nét văn hóa độc đáo
của dân tộc Mông nhảy Tha khềnh, giã bánh Dày (thí sinh tự giới thiệu bằng tiếng
Anh hoặc, tiếng bản ngữ).
- Thời gian: Tập luyện nhảy tha khềnh: 3 ngày từ ngày 21-23/11/2022; Tổ
chức tổng duyệt: 15h00 ngày 23/11/2022; Tổ chức trình diễn: 8h00 ngày
24/11/2022.
- Địa điểm: Tại bản Hua Tạt, huyện Vân Hồ.
- Thành phần:
+ Huyện Vân Hồ: Lãnh đạo, chuyên viên một số phòng ban thuộc UBND

4
huyện, hướng dẫn viên du lịch, phóng viên... (20 người).
+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lãnh đạo, chuyên viên, đạo diễn…
(10 người).
+ Ban tổ chức, ban giám khảo, truyền thông quốc tế, thí sinh hoa hậu du
lịch…(khoảng 100 người).
+ Lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan (10 người).
- Tổ chức thực hiện
+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Đơn vị thực hiện: UBND huyện Vân Hồ; Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Tấm và Cám.
4.2. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch.
- Nội dung: Tổ chức cho thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới trải nghiệm,
quay video clip, chụp ảnh truyền thông, giới thiệu trải nghiệm tại Đồi chè, Khu
Du lịch Rừng thông bản Áng, Thác Dải Yếm, Cầu kính Bạch Long trên địa bàn
huyện Mộc Châu chủ đề “Sơn La - Điểm đến mới của du lịch Việt Nam”.
- Thời gian: Từ 13h30’ ngày 24/11/2022.
- Địa điểm: tại Đồi chè, Khu Du lịch Rừng thông bản Áng, Thác Dải Yếm,
Cầu kính Bạch Long huyện Mộc Châu.
- Thành phần:
+ Huyện Mộc Châu: Lãnh đạo, chuyên viên một số phòng ban, hướng dẫn
viên du lịch, phóng viên... (20 người).
+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lãnh đạo và chuyên viên… (10 người).
+ Ban tổ chức, ban giám khảo, truyền thông quốc tế, thí sinh hoa hậu thế
giới…(khoảng 100 người).
+ Lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan khoảng 10 người.
- Tổ chức thực hiện
+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Đơn vị thực hiện: UBND huyện Mộc Châu; Ban quản lý Khu du lịch
quốc gia Mộc Châu; Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám.
5. Tổ chức nghi lễ gội đầu của dân tộc Thái tại huyện Quỳnh Nhai
- Nội dung:
Tổ chức cho thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới trải
nghiệm, quay video clip, chụp ảnh truyền thông, giới thiệu Nghi lễ gội đầu dân
tộc Thái huyện Quỳnh Nhai; điểm đến vùng lòng hồ thủy điện Sơn La khác biệt,
thân thiện, mến khách; sản vật địa phương hấp dẫn bằng tiếng Anh hoặc bằng
tiếng bản ngữ của thí sinh
- Thời gian: Tập luyện 4 ngày từ ngày 21-24/11/2022; tổng duyệt: 15h00
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ngày 23/11/2022; Tổ chức Nghi lễ gội đầu: từ 14h00 ngày 25/11/2022.
- Địa điểm:
+ Phần lễ: Tại Linh Sơn - Thủy Từ và Đền Nàng Han.
+ Phần hội: Tại Bến Gội đầu.
- Thành phần:
+ Huyện Quỳnh Nhai: Lãnh đạo, chuyên viên một số phòng ban, nghệ
nhân, chủ lễ, đội rước lễ, phục vụ lễ….(khoảng 120 người)
+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lãnh đạo, chuyên viên, nghiên cứu
phục dựng lễ hội…(10 người)
+ Ban tổ chức, ban giám khảo, truyền thông quốc tế, thí sinh hoa hậu thế
giới…(khoảng 100 người)
+ Lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan (khoảng 10 người)
- Tổ chức thực hiện
+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Đơn vị thực hiện: UBND huyện Quỳnh Nhai; Công ty TNHH Quảng
cáo - Truyền thông Tấm và Cám.
6. Tổ chức trình diễn Nghệ thuật Xòe Thái
- Nội dung: Tổ chức cho thí sinh tham gia Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế
giới trải nghiệm, quay video clip, chụp ảnh truyền thông, giới thiệu nghệ thuật
Xòe Thái là di sản thế giới; điểm đến thành phố Sơn La khác biệt, thân thiện;
sản vật địa phương an toàn hấp dẫn bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng bản ngữ của
thí sinh.
- Thời gian: tập luyện vòng xòe 4 ngày, từ ngày 21-24/11/2022; Tổ chức
tổng duyệt: 9h00 ngày 24/11/2022; Tổ chức trình diễn: 8h00 ngày 26/11/2022
- Địa điểm: Tại Quảng trường Tây Bắc - Thành phố Sơn La.
- Thành phần:
+ Thành phố Sơn La: Lãnh đạo, chuyên viên, nghệ nhân, diễn viên, biên
đạo, âm nhạc, hướng dẫn tập luyện: 1.100 người (riêng diễn viên, nghệ nhân
Xèo Thái: 1.000 người)
+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lãnh đạo, chuyên viên, biên đạo, đạo
diễn, chỉ đạo, hướng dẫn…(10 người)
+ Ban tổ chức, ban giám khảo, truyền thông quốc tế, thí sinh hoa hậu thế
giới…(khoảng 100 người)
+ Lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan (khoảng 30 người)
- Tổ chức thực hiện
+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Đơn vị thực hiện: UBND thành phố Sơn La, Công ty TNHH Quảng cáo
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- Truyền thông Tấm và Cám.
7. Tiệc chiêu đãi đại biểu, ban tổ chức và Hoa hậu du lịch thế giới
- Nội dung: Tỉnh Sơn La và các huyện thành phố tổ chức tiệc chiêu đãi
Ban tổ chức, giám khảo, hoa hậu thế giới sau khi kết thúc hoạt động trong khuôn
khổ cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại huyện Vân Hồ, Mộc Châu,
Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La.
- Thời gian, địa điểm:
+ UBND huyện Vân Hồ tổ chức chiêu đãi từ 11h30’ ngày 24/11/2022
+ UBND huyện Mộc Châu tổ chức chiêu đãi từ 19h00’ ngày 24/11/2022
+ UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức chiêu đãi từ 18h00’ ngày 25/11/2022
+ UBND thành phố Sơn La tổ chức chiêu đãi từ 11h30’ ngày 25/11/2022
+ UBND tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi từ 18h00 ngày 26/11/2022.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Ngân sách tỉnh cấp bổ sung cho các đơn vị năm 2022 đối với các hoạt
động: Công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, đón tiếp đại biểu, khách
mời, tổ chức Nghi lễ Gội đầu dân tộc Thái Quỳnh Nhai; Nghệ thuật Xòe Thái
kết hình hoa ban quy mô 1.000 diễn viên; nhảy tha khềnh; giã bánh dày; hỗ trợ
trang phục, đạo cụ; quà lưu niệm, tiệc chiêu đãi của tỉnh; các hoạt động văn hóa,
du lịch và các điều kiện khác phục vụ cuộc thi.
2. UBND huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Quỳnh Nhai, thành phố Sơn La:
đảm bảo kinh phí tổ chức đón tiếp, tiệc chiêu đãi Ban tổ chức, giám khảo, các
thí sinh dự thi; cơ sở vật chất, phương tiện, công tác an ninh, trật tự và các điều
kiện khác phục vụ các hoạt động của cuộc thi diễn ra trên địa bàn.
3. Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám đảm bảo kinh
phí đối với các hoạt động chuyên môn: Kịch bản, đạo diễn tổng thể chương
trình; phòng nghỉ cho Ban tổ chức và toàn bộ thí sinh dự thi, ekip thực hiện
chương trình; báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế; chụp hình; mua bảo
hiểm; hướng dẫn viên Tiếng Anh…
4. Nguồn kinh phí xã hội hóa (nếu có) hỗ trợ cho các hoạt động: Xòe Thái,
nghi lễ gội đầu, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; bố trí ăn nghỉ cho Ban
Tổ chức, thí sinh dự thi, ê kíp thực hiện chương trình, chi phí báo chí và hoạt động
truyền thông của Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Tham mưu thẩm định và trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành các
văn bản liên quan; thẩm định bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh;
- Tham mưu thực hiện công tác lễ tân, hậu cần; đón tiếp đại biểu; tiệc
chiêu đãi; quà tặng lưu niệm;
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan thường trực chủ trì tham mưu chỉ đạo triển khai các hoạt
động của Cuộc thi; xây dựng các văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
phối hợp với các sở, ban, ngành chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức triển
khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.
- Phối hợp với sở Nội vụ trình UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức và dự
thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban tổ chức.
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và
Cám xây dựng kịch bản tổng thể, chương trình chi tiết cho từng hoạt động theo
kế hoạch. Làm rõ nội dung quyền lợi của tỉnh, của huyện và các nhà tài trợ;
- Chủ trì xây dựng chương trình, kịch bản, tổ chức thực hiện trình diễn
Nghệ thuật Xòe Thái kết hình hoa ban quy mô 1.000 diễn viên; chuẩn bị trang
phục váy áo cóm dân tộc Thái cho các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Du
lịch Thế giới mặc trải nghiệm, tham gia vòng Xòe.
- Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và
Cám, UBND các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Quỳnh Nhai, TP. Sơn La tổ chức
khảo sát thực tế; nhảy tha khềnh, giã bánh dày tại huyện Vân Hồ; trải nghiệm
các khu điểm du lịch tại huyện Mộc Châu; vòng xòe đoàn kết biểu trưng hoa ban
tại thành phố Sơn La; phục dựng Lễ hội gội đầu tại huyện Quỳnh Nhai; tuyên
truyền cổ động trực quan…
- Hướng dẫn các khách sạn, nhà hàng tiêu biểu thống kê, rà soát số lượng
phòng nghỉ, phòng ăn, dịch vụ phục vụ Ban tổ chức, ban giám khảo, truyền
thông quốc tế và thí sinh.
- Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh tham
mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động trong
khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại tỉnh Sơn La.
- Dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh.
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền quảng bá trước,
trong và sau cho Cuộc thi.
- Huy động tối đa lực lượng chuyên môn nghiệp vụ, thiết bị kỹ thuật trong
ngành tham gia và hỗ trợ các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Du
lịch Thế giới 2022 tại tỉnh Sơn La.
- Phối hợp thực hiện công tác lễ tân, hậu cần; đón tiếp đại biểu; tiệc chiêu
đãi; quà tặng lưu niệm.
- Lập dự toán kinh phí, tổng hợp kinh phí từ các huyện, thành phố, các sở
ngành, đơn vị liên quan thống nhất với Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét
quyết định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.
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3. Đề nghị Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám
- Chủ động đảm bảo các điều kiện tổng thể các hoạt động của cuộc thi
trên địa bàn tỉnh Sơn La; các hoạt động về chuyên môn của cuộc thi; hồ sơ, thủ
tục, giấy phép liên quan; đảm bảo hố sơ, thủ tục liên quan đến yếu tố người
nước ngoài; đảm bảo kinh phí phòng nghỉ của các thí sinh dự thi và ekip thực
hiện chương trình; công tác truyền thông trong nước và quốc tế; phối hợp kêu
gọi tài trợ và đảm bảo quyền lợi của nhà tài trợ.
- Cung cấp các maket phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động của cuộc thi.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Lập danh sách các doanh nghiệp, nhà đầu tư phục vụ hoạt động tài trợ
gắn với hoạt động quảng bá, xúc tiến, đảm bảo quyền lợi cho nhà tài trợ;
- Tham mưu ban hành thư ngỏ gửi các doanh nghiệp trên địa bàn mời
phối hợp tổ chức cuộc thi, tài trợ cho các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Du
lịch Thế giới 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- Chỉ đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc
tiến thông qua Cuộc thi.
5. Sở Tài chính
- Thẩm định kinh phí tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ vòng
chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại tỉnh Sơn La trình UBND tỉnh xem
xét quyết định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.
6. Sở Nội vụ
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch thẩm định, trình Chủ
tịch UBND tỉnh: Thành lập Ban tổ chức các hoạt động trong khuân khổ cuộc
thi Hoa Hậu Du lịch Thế giới 2022 tại tỉnh Sơn La; tặng bằng khen cho các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức sự
kiện du lịch.
7. Sở Ngoại vụ
- Tham mưu cho UBND tỉnh về công tác công tác quản lý nhà nước
liên quan đến yêu tố người nước ngoài; công tác đối ngoại trong khuôn khổ
cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại tỉnh Sơn La.
- Thực hiện các thủ tục cho đoàn vào, công tác lễ tân đối với khách quốc
tế theo quy định hiện hành;
- Cử phiên dịch tham gia đoàn công tác của tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.
8. Báo Sơn La; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La:
- Đưa tin, bài, phóng sự, trước trong và sau vòng chung kết Hoa hậu Du
lịch Thế giới 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
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- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện livestream trên trang
fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình; ghi hình các hoạt động trong khuôn
khổ vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.
9. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La
- Hướng dẫn cho các tập thể, cá nhân đăng ký cấp phép bay cho phương
tiện ghi hinh Flycam tác nghiệp trước và trong sự kiện du lịch theo qui định hiện
hành; quản lý các phương tiện bay khu vực diễn ra các hoạt động; phối hợp bao
đảm an ninh, an toàn khu vực diễn ra các hoạt động.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.
10. Công an tỉnh:
Chỉ đạo công an các huyện, thành phố đảm bảo an ninh, trật tự an toàn
cho các hoạt động trong khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới
2022 tại tỉnh Sơn La.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.
11. Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Mộc Châu
- Phối hợp với các khu, điểm du lịch triển khai các hoạt động của Cuộc
thi tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu.
- Cung cấp thông tin, tài liệu về điểm đến tại Khu du lịch quốc gia Mộc
Châu cho các cơ quan truyền thông, báo trí, thí sinh tham gia cuộc thi
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.
12. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh
- Chỉ đạo, hướng dẫn vận động các Chi hội, doanh nghiệp, các khu, điểm,
bản du lịch, nhà hàng khách sạn tham gia hội nghị tài trợ, hỗ trợ cho Ban tổ
chức, ban giám khảo, truyền thông quốc tế và thí sinh hoa hậu quốc tế.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.
13. Sở Thông tin và Truyền thông
- Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí, truyền
thông của địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về sự kiện;
- Chỉ đạo các đơn vị viễn thông trên địa bàn thành phố Sơn La đảm bảo
cơ sở hạ tầng viễn thông trong quá trình diễn ra sự kiện.
14. Sở Y tế
Chỉ đạo các đơn vị trong ngành đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực
phẩm trên địa bàn các huyện, thành phố Sơn La nơi diễn ra các hoạt động của
sự kiện.
15. Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị
- Đảm bảo công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường sạch sẽ, bố trí
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thùng rác, nhà vệ sinh công công tại quảng trường Tây Bắc.
16. Công ty Điện lực Sơn La
Đảm bảo cung cấp điện thông suốt, an toàn trước, trong và sau sự kiện,
đặc biệt tại khu vực Quảng trường Tây Bắc; xây dựng các phương án dự phòng
để cung cấp, đảm bảo điện cho toàn bộ các hoạt động của chương trình.
17. UBND các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Quỳnh Nhai và thành phố
Sơn La
Đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh, trật tự; huy động lực lượng tham gia các
hoạt động; tổ chức tiệc đón tiếp; phối hợp với Sở VH,TT&DL, Công ty TNHH
Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám tổ chức các hoạt động chuyên môn về
văn hóa, du lịch:
- UBND huyện Vân Hồ: chuẩn bị các điều kiện, tổ chức cho thí sinh tham
gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới trải nghiệm, quay video clip, chụp ảnh
truyền thông, giới thiệu nhảy tha khềnh, giã bánh dày của dân tộc Mông.
- UBND huyện Mộc Châu: chuẩn bị các điều kiện, tổ chức cho thí sinh
tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới trải nghiệm, quay video clip, chụp
ảnh truyền thông, giới thiệu trải nghiệm tại Đồi chè, Khu Du lịch Rừng thông
bản Áng, Cầu kính Bạch Long…
- UBND huyện Quỳnh Nhai: chuẩn bị các điều kiện, tổ chức cho thí sinh
tham gia cuộc Hoa hậu Du lịch Thế giới trải nghiệm, quay vedeo clip, chụp ảnh
truyền thông, giới thiệu nghi lễ gội đầu của người Thái Quỳnh Nhai.
- UBND thành phố Sơn La: chuẩn bị các điều kiện tổ chức cho Nghệ thuật
Xòe Thái quy mô 1.000 diễn viên, nghệ nhân để các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa
hậu Du lịch Thế giới trải nghiệm, quay video clip, chụp ảnh, truyền thông, giới
thiệu, tôn vin nghệ thuật Xòe Thái.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan./.
Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Tổng cục Du lịch;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như mục IV;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KGVX (D05b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Tráng Thị Xuân

