
UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /STTTT-TTBCXB 

V/v hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Festival 
Cao nguyên trắng Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) 

mùa hè năm 2022. 

Lào Cai, ngày      tháng 5 năm 2022 

         Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố. 

Nhằm giới thiệu hình ảnh du lịch của huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) với các 
tỉnh, thành phố trong cả nước; từng bước phục hồi thị trường khách du lịch nội 

địa, khôi phục lại ngành du lịch sau đại dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh Lào Cai trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 
thành phố hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh các hoạt động trong Festival 

Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2022 với nội dung sau: 

1. Hình thức thông tin tuyên truyền: Tuyên truyền trên các ấn phẩm của 

các cơ quan báo chí địa phương, Cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố và các 
địa phương trực thuộc. 

2. Nội dung thông tin tuyên truyền 

Gồm các hoạt động chính của Lễ hội  

2.1. Lễ Hội đua ngựa huyện Bắc Hà và Giải đua ngựa truyền thống 
huyện Bắc Hà lần thứ 15 

2.1.1. Khai mạc Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2022 gắn với phần 
Lễ của Lễ hội đua ngựa huyện Bắc Hà 

- Thời gian từ: 7h30', ngày 05/6/2022 (Chủ nhật). 

- Địa điểm: Sân khấu trước cổng dinh thự Hoàng A Tưởng huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai. 

2.1.2. Vòng loại giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 15 

- Thời gian: Từ 08h30’, ngày 05/6/2022 (Chủ nhật). 

- Địa điểm: Sân Vận động - Trung tâm huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). 

- Nội dung: Tổ chức đua vòng loại nội dung nài ngựa Nữ; Nam (trường hợp 

số lượng nài ngựa Nữ không đủ, chỉ tổ chức cho các nài ngựa Nữ đua biểu diễn). 

- Thành phần tham dự: Các vận động viên (nài ngựa) đến từ các xã thuộc 

huyện Bắc Hà, các huyện trong tỉnh Lào Cai và mời các nài ngựa từ các tỉnh: Yên 
Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La... 

2.1.3. Vòng chung kết đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm 2022 

- Thời gian: Từ 08h00’, ngày 12/6/2022 (Chủ nhật). 

- Địa điểm: Sân Vận động - Trung tâm huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). 
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- Nội dung: Tổ chức vòng chung kết nội dung nài ngựa Nam, nữ và trao giải. 

2.2. Lễ hội Mận tam hoa 

-Thời gian: Từ ngày 04 - 12/6/2022. 

- Địa điểm: Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). 

- Nội dung: Tham quan, tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ của cây Mận tam hoa 

Bắc Hà và thưởng thức các sản phẩm từ cây mận tam hoa Bắc Hà. 

2.3. Giao lưu văn hóa, nghệ thuật Chợ đêm Bắc Hà 

2.3.1. Giao lưu với đoàn văn nghệ dân gian huyện Xín Mần 

- Thời gian từ: 20h00', ngày 04/6/2022 (tối thứ 7). 

- Địa điểm: Sân khấu Chợ đêm - Chợ Văn hóa Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). 

- Nội dung: Giao lưu các sắc mầu văn hóa đặc sắc của huyện Xín Mần, tỉnh 

Hà Giang với huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

2.3.2. Giao lưu với đoàn văn nghệ dân gian huyện Si Ma Cai  

- Thời gian từ: 20h00', tối ngày 11/6/2022 (tối thứ 7). 

- Địa điểm: Sân khấu Chợ đêm - Chợ Văn hóa Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). 

- Nội dung: Giao lưu các sắc mầu văn hóa đặc sắc của huyện Si Ma Cai với 
huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

2.3.3. Khám phá, trải nghiệm Chợ phiên Bắc Hà 

- Thời gian: Từ 08h00’, các ngày 5/6 và 12/6/2022 (Chủ nhật). 

- Địa điểm: Chợ Văn hóa Bắc Hà. 

- Nội dung: Du khách tự trải nghiệm, tham quan, khám phá các nét văn hóa 
đặc sắc của đồng bào các dân tộc tại chợ Văn hóa Bắc Hà. 

2.4. Các hoạt động phụ trợ 

2.4.1. Biểu diễn văn nghệ và trang phục truyền thống các dân tộc  

- Thời gian từ: Từ 20h00' các tối từ ngày 06 đến ngày 10/6/2022. 

- Địa điểm: Sân khấu Chợ đêm - Chợ Văn hóa Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). 

- Nội dung: Biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc và trình diễn trang phục 
truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). 

2.4.2. Hội chợ thương mại cấp huyện 

- Thời gian: Từ 8h00’, từ ngày 04 - 12/6/2022. 

- Địa điểm: Khu vực trước cổng dinh thự Hoàng A Tưởng và đoạn đường từ 
Dinh Hoàng A Tưởng đến Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện 
Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). 

2.4.3. Trải nghiệm, khám phá các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện  

a) Tại Thị trấn Bắc Hà 
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- Nội dung: Tham quan chiêm bái di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Bắc Hà; 
Di tích cấp tỉnh Đồn Bắc Hà. Tổ chức Hội giao lưu Tiếng hót chim Họa Mi và 

chim đối kháng huyện Bắc Hà. 

- Địa điểm: Tại Di tích lịch sử cấp Quốc Gia Đền Bắc Hà, di tích cấp tỉnh 
Đồn Bắc Hà. Công viên Hồ Na Cồ. 

b) Tại xã Bản Phố 

Nội dung: Trưng bày, trình diễn, giới thiệu các sản phẩm văn hóa dân tộc 

Mông điểm nhấn là biểu diễn nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục người 
Mông hoa. 

- Địa điểm: Nhà trưng bày tại xã Bản Phố. 

c) Tại xã Cốc Ly 

- Nội dung: Tham quan trải nghiệm Chợ phiên Cốc Ly, ngày 07/6/2022 (thứ 
3), khám phá quần thể cây gỗ nghiến di sản trên 1000 tuổi. 

- Địa điểm: Thôn Thẩm Phúc và Cốc Sâm xã Cốc Ly. 

d) Tại xã Hoàng Thu Phố 

- Nội dung: Tham quan trải nghiệm vườn chè cổ thụ 

- Địa điểm: Thôn Hoàng Hạ - xã Hoàng Thu Phố.  

đ) Tại xã Na Hối  

- Nội dung: Du khách trải nghiệm cắm trại, cưỡi ngựa đua, ngắm hoàng hôn, 
đón bình minh trên đỉnh núi thơ mộng nhất huyện Bắc Hà 

- Địa điểm: Tại thôn Na Áng A xã Na Hối. 

e) Tại xã Bản Liền  

- Nội dung: Du khách trải nghiệm mùa nước đổ; vườn chè hữu cơ (Sản phẩm 
OCOP 5 sao) và thưởng thức nghệ thuật ướp và pha trà của đồng bào dân tộc Tày 

xã Bản Liền huyện Bắc Hà. 

- Địa điểm: Tại thôn Đội 3, Đội 4 xã Bản Liền. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai trân trọng đề nghị Sở Thông tin 
và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ phổ biến, thông 

tin những nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Du lịch tỉnh Lào Cai; 
- Huyện ủy Bắc Hà; 
- UBND huyện Bắc Hà; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

 

 

Vũ Hùng Dũng 
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