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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

tại cuộc họp Ban tổ chức Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022 
  

Ngày 15/9/2022, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022 để 

nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị, các giải pháp thực hiện Kế hoạch tổ 

chức Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022. Tham dự cuộc họp có các thành viên 

Ban tổ chức Hội chợ Sâm Lai Châu và đại diện các Sở, ngành: Y tế, Ngoại vụ, 

Nội Vụ, Tỉnh đoàn. 

Sau khi nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác chuẩn bị, đề 

xuất các giải pháp thực hiện, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự họp, 

đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các thành 

viên Ban tổ chức Hội chợ Sâm Lai Châu, các Sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân 

dân các huyện, thành phố, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Về phương án bố trí mặt bằng tổng thể Hội chợ, chỉnh trang khuôn 

viên, vệ sinh môi trường 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Khoa 

học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hiệp hội Sâm Lai Châu, 

UBND thành phố, UBND huyện Phong Thổ, UBND huyện Tam Đường và các 

cơ quan liên quan, kiểm tra thực địa, lên phương án tổng thể đảm bảo đầy đủ 

không gian các hạng mục: Sân khấu, gian hàng giới thiệu, quảng bá các sản 

phẩm Sâm và trà; khu trưng bày các sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông 

nghiệp đặc trưng, quảng bá du lịch; Khu quảng bá văn hóa, du lịch của bản du 

lịch cộng đồng; khu ẩm thực và các khu phụ trợ (bãi gửi xe cho khách tham dự 

Hội chợ, xe PCCC, đường vào, đường ra...). Chỉ đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư, 

thương mại và du lịch thiết kế chi tiết sân khấu, market và các không gian của 

Hội chợ phải có sự đồng bộ và gắn với tên, chủ đề Hội chợ. Thời gian hoàn 

thành và báo cáo Trưởng Ban tổ chức Hội chợ trong ngày 19/9/2022. 

- Giao UBND thành phố trên cơ sở phương án tổng thể mặt bằng đã thống 

nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ động triển khai vệ sinh môi trường, chỉnh 

trang lại khu vực tổ chức hội chợ (sơn lại tường, trang trí khuân viên,...); bố trí 

hệ thống cấp, thoát nước, nhà vệ sinh; bố trí bãi, người trông giữ xe tại Hội chợ 

và triển khai các nội dung đã được phân công tại Kế hoạch số 3336/KH-UBND 

ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu. 

- Giao điện lực tỉnh chỉ đạo Điện lực thành phố chủ động nghiên cứu 

phương án cấp điện cho các hoạt động tại Hội chợ. 
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2. Công tác truyền thông, quảng bá trước và trong Hội chợ 

- Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ vào mục đích, yêu cầu của việc tổ 

chức hội chợ, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và 

PTNT xây dựng định hướng, nội dung công tác truyền thông, báo cáo Ban tổ 

chức Hội chợ trước khi đặt bài truyền thông, đảm bảo đầy đủ các thông tin cần 

truyền thông, quảng bá.  

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kịch bản video phóng sự“ 

Sâm Lai Châu - tiềm năng và phát triển”; báo cáo xin ý kiến Ban tổ chức trước 

khi thực hiện. 

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, UBND thành phố nghiên cứu, đề xuất nội dung khẩu hiệu tuyên 

truyền (lưu ý việc xin ý kiến của cơ quan chuyên môn về nội dung); cần chi tiết 

nội dung, chủ đề, địa điểm treo băng zôn, khẩu hiệu. 

3. Về công tác mời đại biểu tham dự Hội chợ 

- Các Sở, ngành (Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, 

Công thương, Hiệp hội Sâm Lai Châu) được giao nhiệm vụ mời các đại biểu 

tham dự Hội chợ khẩn trương kết nối với các đơn vị có đại biểu được mời để 

tổng hợp số lượng đại biểu tham dự gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, Văn 

phòng UBND tỉnh tổng hợp trước ngày 27/9/2022. 

- Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công 

nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố rà soát cơ sở vật chất, 

địa điểm ăn, nghỉ để xây dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp, bảo vệ, an toàn, vệ sinh 

dịch bệnh cho các đoàn khách Trung ương và tỉnh bạn tham dự Hội chợ. 

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh 

chuẩn bị trước mẫu giấy mời, lựa chọn biểu tượng phù hợp với tên, chủ đề Hội chợ, 

báo cáo Ban tổ chức trước ngày 28/9/2022. 

- Giao UBND thành phố chủ trì, phối hợp Hiệp hội Sâm Lai Châu mời 

các hộ kinh doanh về ẩm thực tham dự Hội chợ. 

4. Về các nội dung của Hội chợ 

a. Chuẩn bị nội dung Lễ khai mạc, bế mạc 

Căn cứ vào kế hoạch, các sở, ngành chủ động triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ và đảm bảo chuẩn bị xong trước ngày 28/9/2022, cụ thể:  

(1) Kịch bản lễ khai mạc, bế mạc: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.  

(2) Chương trình văn nghệ khai mạc, bế mạc: Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch chủ trì. 

(3) Kịch bản, video phóng sự “Sâm Lai Châu - tiềm năng và phát triển”: 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện.  

(4) Bài phát biểu khai mạc, bế mạc của lãnh đạo UBND tỉnh: Sở Khoa 

học và Công nghệ chuẩn bị. 
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(5) Bài phát biểu của Chủ tịch nước và phát biểu đáp từ của lãnh đạo tỉnh: 

Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị.  

(6) Nội dung ghi nhớ hợp tác phát triển vùng trồng Sâm Lai Châu: Sở 

Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị.  

(7) Trao tặng giống Sâm Lai Châu: Hiệp hội Sâm Lai Châu chuẩn bị. 

(8) Nút khai mạc Hội chợ: Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị.  

(9) Báo cáo kết quả tổ chức Hội chợ: Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị. 

(10) Khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong tổ chức Hội chợ: 

Sở Nội vụ chuẩn bị. 

b. Chuẩn bị nội dung Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển vùng Sâm Lai 

Châu và Hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển Sâm Lai Châu 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: 

+ Chủ trì, chuẩn bị và thực hiện nội dung: Hội nghị xúc tiến đầu tư phát 

triển vùng Sâm Lai Châu. 

 + Xây dựng kịch bản chi tiết, chuẩn bị dự thảo bài phát biểu khai mạc của 

lãnh đạo UBND tỉnh; xây dựng Báo cáo hiện trạng, tiềm năng, định hướng phát 

triển Sâm Lai Châu trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị nội dung ký kết hợp tác, biên bản 

ghi nhớ giữa Hiệp hội Sâm Lai Châu với UBND tỉnh Lai Châu; lựa chọn một số 

doanh nghiệp ký kết hợp tác với UBND các huyện, thành phố; chuẩn bị các tài 

liệu khác theo kế hoạch để tổ chức thực hiện Hội nghị. 

+ Hoàn thiện bản đồ quy hoạch phát triển vùng Sâm Lai Châu báo cáo xin 

ý kiến UBND tỉnh trước khi gửi Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 

video phóng sự về Sâm Lai Châu. 

+ Rà soát chính thức diện tích trồng sâm, lứa tuổi, nguồn gốc giống để 

thực hiện cấp mã số vùng trồng cho các tổ chức, cá nhân trồng sâm trên địa bàn 

tỉnh để công bố tại Hội nghị. 

- Sở Khoa học và Công nghệ: 

+ Chủ trì, chuẩn bị và thực hiện nội dung: Hội thảo chuyển giao khoa học 

kỹ thuật phát triển Sâm Lai Châu.  

+ Xây dựng kịch bản chi tiết, chuẩn bị dự thảo bài phát biểu khai mạc, kết 

luận của lãnh đạo UBND tỉnh; chuẩn bị các nội dung tham luận tại Hội thảo (Phát 

triển giống Sâm Lai Châu; Kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật, phòng trừ 

sâu bệnh; Sơ chế, bảo quản Sâm; Chế biến gắn với thương mại, mở rộng thị 

trường Sâm Lai Châu). 

+ Chuẩn bị các tài liệu về: Công bố chỉ số Sâm Lai Châu, Công bố bảo hộ 

giống Sâm Lai Châu, Công bố sở hữu trí tuệ đối với Sâm Lai Châu. 

c. Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm 
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- Không gian trưng bày, quảng bá Sâm và sản phẩm Sâm: Giao Hiệp hội 

Sâm Lai Châu phối hợp với Sở Nông nghiệp và các cơ quan liên quan thống 

nhất được số doanh nghiệp, Hiệp hội Sâm các tỉnh tham dự Hội chợ; chuẩn bị 

các sản phẩm Sâm trưng bày tại Hội chợ (các sản phẩm chế biến, sản phẩm chưa 

chế biến, cây Sâm tươi và báo cáo Ban tổ chức trước khi thực hiện; đối với cây 

giống tặng cho các hộ trồng Sâm, lựa chọn những cá nhân nằm trong vùng quy 

hoạch vùng Sâm tập trung, có trồng Sâm, có nhu cầu, kinh nghiệm trong phát 

triển cây Sâm. 

- Về khu quảng bá văn hóa, du lịch của 5 bản du lịch cộng đồng: 

+ Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, UBND Than Uyên tham mưu điều chỉnh Kế hoạch, bổ sung 01 bản 

dân tộc Mông của huyện Than Uyên thay thế bản Sin Suối Hồ của huyện Phong 

Thổ (UBND huyện Than Uyên đề xuất tên Bản với Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 28/9/2022; Sở Khoa học và Công 

nghệ tham mưu điều chỉnh Kế hoạch trước ngày 29/9/2022). 

+ Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn UBND Thành 

phố, UBND các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Than Uyên thực hiện không 

gian văn hóa, du lịch cho các bản du lịch cộng đồng tiêu biểu (Dân tộc Thái -  
Bản Vàng Pheo, huyện Phong Thổ; Dân tộc Dao - Bản Sì Thâu Chải, Dân tộc 

Lự - Bản Thẳm, của huyện Tam Đường; Dân tộc Giáy - Bản San Thàng của 
thành phố Lai Châu; Dân tộc Mông - Huyện Than Uyên); việc thực hiện không 

gian văn hóa phải đảm bảo tái hiện được không gian định cư, bản sắc văn hóa và 

các hoạt động sinh hoạt đời thường, các sản phẩm trưng bày vật thể và phi vật 

thể đặc trưng của bản trong không gian văn hóa.  

+ Giao UBND các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Than Uyên và Thành 

phố Lai Châu trên cơ sở phương án tổng thể mặt bằng đã thống nhất với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lên phương 

án, lộ trình tổng thể để thực hiện cho không gian văn hóa của từng bản; thời gian 

hoàn thành và báo cáo Trưởng Ban tổ chức Hội chợ trước ngày 28/9/2022. 

- Trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và quảng 

bá du lịch: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện thành 

phố kết nối với các chủ thể, các tổ chức, cá nhân, lên phương án, danh mục các sản 

phẩm trưng bày để xin ý kiến Ban tổ chức trước khi thực hiện; các sản phẩm trưng 

bày bao gồm các sản phẩm OCOP và các sản phẩm có giá trị thương mại đặc trưng 

của huyện, tỉnh; việc bố trí, trưng bày các sản phẩm phải đảm bảo theo ngành hàng. 

- Khu ẩm thực: Giao UBND thành phố chủ trì, phối hợp Hiệp hội Sâm Lai 

Châu mời các hộ kinh doanh về ẩm thực tham dự Hội chợ. 

5. Các nội dung khác 

- Các Sở, ngành căn cứ vào Kế hoạch số 3336/KH-UBND ngày 09/9/2022 

của UBND tỉnh Lai Châu xây dựng nội dung nhiệm vụ, biểu tiến độ thực hiện, 

đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, mốc thời gian phải hoàn thành,... gửi Sở Khoa học 

và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp và trình UBND tỉnh ban hành 
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Kế hoạch chi tiết để thực hiện đảm bảo tiến độ; xây dựng Kịch bản chi tiết nội 

dung phiên khai mạc, bế mạc, hội thảo, hội nghị và các hoạt động bên lề Hội chợ 

(giao lưu vă hóa, văn nghệ, ẩm thực), xin ý kiến Ban tổ chức trước khi thực hiện. 

- Hiệp hội Sâm Lai Châu chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ 

huy động các nguồn xã hội hóa; tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các hộ dân 

tiêu biểu của các huyện có trồng Sâm tham dự Hội chợ. 

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh 

tham mưu thành lập các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Hội chợ; các cơ quan có 

thành viên trong Ban tổ chức Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022 cử thành viên 

tham gia các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức gửi cơ quan thường trực tổng hợp, 

báo cáo Trưởng ban tổ chức Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022 quyết định. 

* Lưu ý:  

- Công tác chuẩn bị Kế hoạch tổ chức Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022 

phải thực hiện xong trước 30/9/2022. 

- Các sở, ngành gửi kết quả, tiến độ triển khai thực hiện về Sở Khoa học 
và Công nghệ trước 9h ngày thứ 6 hàng tuần; Sở Khoa học và Công nghệ tổng 

hợp báo cáo Ban tổ chức trước 15h ngày thứ 6 hàng tuần và báo cáo đột xuất 
khi Ban tổ chức, UBND tỉnh yêu cầu. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các 

sở, ngành, cơ quan, đơn vị được biết và triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh    (để b/c) 

- UBND tỉnh: U, U4; 

- Ban tổ chức Hội chợ Sâm Lai Châu; 

- Các Sở, ngành: Y tế, Ngoại vụ, Nội vụ,  

Tỉnh đoàn; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: V1, V3; 

- Lưu: VT, Kt9. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Văn Sứng 
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