
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:          /SVHTTDL-QLDL 
V/v hỗ trợ tuyên truyền phổ biến Lễ hội  

khèn hoa - Hội xuân mở cổng trời 2023. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày      tháng 01 năm 2023 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu nhận được Công văn số 

192/UBND-VHTT ngày 19/01/2023 của UBND thị xã Sa Pa về việc tham dự Lễ 

hội Khèn hoa - Hội xuân mở cổng trời 2023. 

Nhằm hỗ trợ tuyên truyền về Lễ hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân 

trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo Phòng Văn hoá và 

Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông kịp thời thông tin đến 

các Nghệ nhân khèn Mông đang sinh sống trên địa bàn biết, đăng ký tham gia Lễ 

hội khèn hoa - Hội xuân mở cổng trời 2023 tại thị xã Sa Pa, từ ngày 26/01/2023 

đến ngày 05/02/2023 (tức ngày mùng 5 tết đến ngày 15 tháng giêng âm lịch). 

Thông tin chi tiết về Lễ hội: Thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức; cơ cấu 

và giá trị giải thưởng; hoạt động hỗ trợ; thông tin đăng ký tham gia theo Công 

văn số 192/UBND-VHTT ngày 19/01/2023 của UBND thị xã Sa Pa (có văn bản 

gửi kèm theo). 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp chỉ đạo, triển khai 

hỗ trợ tuyên truyền về Lễ hội./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND THị xã Sa Pa (để biết); 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT; QLDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trần Mạnh Hùng 
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