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Tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy 

định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; 

Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh Điện Biên: Kế hoạch số 3742/KH-

UBND ngày 16/11/2022 về việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII; Quyết định 

số 2192/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Hoa 

Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện 

Biên lần thứ VII; Văn bản số: 108/UBND-KGVX ngày 11/01/2023 về việc chấp 

thuận tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023; 

Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII ban hành Kế hoạch tổ chức 

Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 tiếp nối thành công của các cuộc 

thi Người đẹp Hoa Ban năm 2017, 2019. Đây là một trong những hoạt động 

trọng tâm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII; tạo điểm nhấn hấp dẫn 

thu hút công chúng và truyền thông, qua đó góp phần tạo nên thành công chung 

cho Lễ hội, Ngày hội. 

- Thông qua cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản văn 

hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Điện Biên - Tây Bắc tới đông đảo 

công chúng, góp phần thiết thực bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa các dân 

tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. 

- Giáo dục thẩm mỹ, tôn vinh vẻ đẹp và các giá trị Trí - Đức - Thể - Mỹ của 

người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ các dân tộc Điện Biên - Tây Bắc nói 

riêng phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền 

thống văn hóa Việt Nam, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá XI) về 

“Xây dựng và phát triển nền văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước”.  
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- Cuộc thi giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Điện Biên - Tây Bắc trong 

đó lấy vẻ đẹp người thiếu nữ và vẻ đẹp Hoa Ban làm điểm nhấn. Tuyên truyền, 

giới thiệu, tôn vinh vẻ đẹp, ý nghĩa, giá trị của Hoa Ban gắn với con người và 

thiên nhiên vùng Điện Biên - Tây Bắc; đồng thời góp phần quảng bá du lịch 

Điện Biên, Tây Bắc tới du khách, bạn bè trong và ngoài nước. 

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi được tổ chức đúng quy định pháp luật; phù hợp với các giá trị 

đạo đức và chuẩn mực xã hội chung về người phụ nữ Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay. 

- Cuộc thi được chuẩn bị chu đáo với nội dung hoạt động phong phú, đa 

dạng, mang tính văn hóa, nghệ thuật cao, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa 

truyền thống các dân tộc Điện Biên - Tây Bắc; tôn vinh được hình tượng hoa 

ban gắn với vẻ đẹp người phụ nữ nói riêng, vẻ đẹp mảnh đất, con người Điện 

Biên - Tây Bắc nói chung. 

- Cuộc thi được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, tạo dư luận tốt đẹp, sức 

lan tỏa lớn; trở thành một sự kiện văn hoá sinh động về nội dung, hấp dẫn về 

hình thức; đảm bảo thiết thực, trang trọng, an toàn và tiết kiệm. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Thời gian  

- Thời gian phát động, công bố cuộc thi: Từ tháng 01/2023 - 20/02/2023. 

- Thời gian tổ chức Vòng sơ tuyển: Từ ngày 20/02 - 25/02/2023. 

- Thời gian tổ chức Vòng sơ khảo và chung kết: Từ ngày 10/3 - 13/3/2023. 

2. Địa điểm  

- Địa điểm tổ chức Vòng sơ tuyển: Tại các huyện, thị xã, thành phố và một 

số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên; tại các tỉnh Tây Bắc mở rộng. 

- Địa điểm tổ chức Vòng sơ khảo, đêm chung kết: Tại thành phố Điện Biên Phủ. 

3. Quy mô tổ chức: Quy mô cấp khu vực. 

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC  

1. Tuyên truyền, giới thiệu Cuộc thi 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, quy mô tổ chức, các quy 

định cụ thể về đối tượng dự thi, quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

tham gia Cuộc thi; nội dung các phần thi của Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 

2023. Vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. 

- Tuyên truyền về quá trình tổ chức, các vòng thi và kết quả Cuộc thi 

Người đẹp Hoa Ban năm 2023. 

1.2. Các giai đoạn tuyên truyền 
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a) Giai đoạn công bố, thông tin phát động cuộc thi  

- Thời gian: Trong tháng 01/2023.  

- Hình thức: Đăng phát thông báo cuộc thi và các clip, trailer giới thiệu về 

Cuộc thi. Khai thác nội dung thông tin, clip, trailer trên Cổng thông tin điện tử 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (http://svhttdl.dienbien.gov.vn) tại chuyên 

trang Lễ hội Hoa Ban (có Thông báo phát động Cuộc thi kèm theo Kế hoạch). 

+ Đối với các trang báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã 

hội: Ghim thông báo cuộc thi tại trang chủ.  

+ Đối với ấn phẩm báo in: Thực hiện thông báo trên các kỳ xuất bản. 

+ Đối với sóng truyền hình: Thực hiện thông báo tại các buổi phát sóng 

trong khung giờ từ 20 giờ 00 - 22 giờ 30 trong thời gian từ tháng 01/2023 đến 

hết ngày 20/02/2023 vào các ngày trong tuần. 

-  Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch/Sở Văn hoá và Thể thao các tỉnh Tây Bắc mở rộng và các 

đơn vị có liên quan.  

b) Giai đoạn tổ chức cuộc thi 

* Thông báo danh sách thí sinh lọt vào vòng Sơ khảo 

- Thời gian: Ngày 26/02/2023. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

Văn phòng UBND tỉnh. 

* Tuyên truyền về quá trình tổ chức cuộc thi 

- Thời gian: Từ ngày 20/02/2023 - 13/3/2023. 

- Nội dung: Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về nội dung, kết quả các phần 

thi, những điểm nổi bật, thu hút của cuộc thi trên các phương tiện báo chí, 

truyền thông do đơn vị quản lý. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. 

c) Giai đoạn sau khi cuộc thi kết thúc 

- Thời gian: Từ ngày 13/3/2023 đến hết tháng 3/2023. 

- Tuyên truyền thành công Cuộc thi, giới thiệu về các danh hiệu của Cuộc 

thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 và các hoạt động bên lề Cuộc thi. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. 

2. Tiếp nhận hồ sơ dự thi 

- Thời gian: Từ thời điểm phát động cuộc thi đến hết ngày 20/02/2023. 

http://svhttdl.dienbien.gov.vn/
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- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự thi của các thí sinh (Đối tượng, điều kiện tham 

gia, hồ sơ đăng ký dự thi, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, xét duyệt thí sinh: Quy 

định tại Thể lệ Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 ban hành kèm theo Kế 

hoạch). 

- Đơn vị thực hiện: 

+ Các tỉnh Tây Bắc mở rộng; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thuộc 

tỉnh Điện Biên: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký theo cơ quan, đơn vị, trường học hoặc 

địa phương thuộc phạm vi quản lý. 

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên: Tiếp nhận hồ sơ thí sinh 

đăng ký tự do. 

3. Tổ chức các vòng thi 

3.1. Vòng sơ tuyển  

a) Sơ tuyển vòng 1: 

- Thời gian: Trong thời gian từ ngày 20 - 22/02/2023.  

- Địa điểm: Do đơn vị bố trí và thông báo tới thí sinh đăng ký dự thi.  

- Mỗi đơn vị tuyển chọn, cử thí sinh vào sơ tuyển vòng 2 với số lượng tối 

thiểu như sau:  

+ Sở Giáo dục và Đào tạo:                             05 - 06 thí sinh.  

+ Sở Y tế:                                                       01 - 02 thí sinh. 

+ Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh:    01 - 02 thí sinh.  

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 02 thí sinh. 

+ Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 02 thí sinh. 

+ Mỗi huyện, thị xã, thành phố:                  02 thí sinh. 

        + Các Sở, ban, ngành, tổ chức khác và các thí sinh tự do: Tùy theo điều 

kiện thực tế.  

Khuyến khích các đơn vị giới thiệu thêm thí sinh tham gia ngoài số lượng 

quy định trên. 

Sau khi sơ tuyển vòng 1, các đơn vị lập danh sách thí sinh kèm theo hồ sơ 

tham dự Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 tới Ban Tổ chức Cuộc thi: Ngày 

23/02/2022. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao 

các Tây Bắc mở rộng; các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã thành 

phố thuộc tỉnh Điện Biên.  

b) Sơ tuyển vòng 2: 

- Thời gian, địa điểm:  

+ Tại tỉnh Điện Biên: Ngày 25/02/2023, tại thành phố Điện Biên Phủ. 

+ Tại các tỉnh Tây Bắc mở rộng: Trước ngày 22/02/2023. 
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- Số lượng dự kiến tuyển chọn tại vòng sơ tuyển: 30 thí sinh. Trong đó:  

+ Tỉnh Điện Biên: 15 - 20 thí sinh. 

+ Mời các tỉnh Tây Bắc mở rộng: Cử từ 01 - 02 thí sinh/tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức thi sơ tuyển 

thí sinh tỉnh Điện Biên; các tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức thi sơ tuyển tại tỉnh.  

Đề nghị các tỉnh Tây Bắc mở rộng lập danh sách cử thí sinh kèm theo hồ sơ 

tham dự Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 tới Ban Tổ chức Cuộc thi trước 

ngày 22/02/2023.  

3.2. Vòng sơ khảo  

- Thời gian: Từ ngày 10 - 13/3/2023.  

- Địa điểm: Thành phố Điện Biên Phủ.  

- Nội dung: Tham gia các phần thi chụp ảnh, giao lưu, thiện nguyện và 

trình diễn trên sân khấu (bao gồm: trình diễn trang phục áo dài, trang phục 

truyền thống các dân tộc vùng Tây Bắc; trang phục áo tắm; thi tài năng).  

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì. 

3.3. Vòng chung kết  

- Thời gian: Từ 20 giờ 00, ngày 13/3/2023.  

- Địa điểm: Quảng trường 7/5, Thành phố Điện Biên Phủ.  

- Nội dung: Tham gia các phần thi trình diễn trang phục truyền thống các 

dân tộc vùng Tây Bắc; trang phục tự chọn; trang phục áo tắm và thi ứng xử 

(phần thi ứng xử dành cho 05 thí sinh xuất sắc nhất). 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì. 

 (Có Thể lệ và thông báo phát động Cuộc thi kèm theo kế hoạch) 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- Người đẹp Hoa Ban: Vương miện, dải băng Người đẹp Hoa Ban 2023 

kèm tiền thưởng trị giá 50.000.000VNĐ (Năm mươi triệu đồng);  

- Người đẹp thứ hai: Giấy chứng nhận, dải băng kèm tiền thưởng trị giá 

30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng); 

- Người đẹp thứ ba: Giấy chứng nhận, dải băng kèm tiền thưởng trị giá 

20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng); 

- Các giải phụ với tiền thưởng trị giá 10.000.000 VNĐ/giải (Mười triệu đồng). 

- Các thí sinh tham gia Cuộc thi “Người đẹp Hoa Ban năm 2023” được 

nhận quà tặng của Ban Tổ chức và các Nhà tài trợ (nếu có). 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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- Kinh phí tổ chức sơ tuyển do các đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên (sơ tuyển 

vòng 1), các tỉnh Tây Bắc mở rộng (sơ tuyển tại tỉnh) tự đảm nhiệm. 

- Kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá: Do các đơn vị tự 

đảm nhiệm, trích từ nguồn ngân sách được giao năm 2023 và các nguồn xã hội 

hoá hợp pháp khác (nếu có). 

- Kinh phí tổ chức các hoạt động tập luyện, đi lại, ăn nghỉ của thí sinh trong 

thời gian chuẩn bị cho vòng sơ khảo; kinh phí trang phục, trang điểm của thí sinh 

do đơn vị, địa phương và các tỉnh cử thí sinh tự đảm bảo. 

- Kinh phí xây dựng các kịch bản và tổ chức Cuộc thi (gồm dàn dựng 

chương trình, trang trí khánh tiết, giải thưởng...); kinh phí đạo cụ, trang phục sử 

dụng cho các tiết mục văn nghệ trong các vòng thi; kinh phí tổ chức sơ tuyển 

vòng 2 tại thành phố Điện Biên Phủ; kinh phí ăn nghỉ, đi lại (theo phương tiện 

phổ thông) cho thí sinh trong thời gian tập luyện tại Ngôi nhà chung và tham gia 

vòng thi sơ khảo, chung kết bố trí trong dự toán đã giao năm 2023 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và nguồn xã hội hóa (nếu có). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao 

các tỉnh Tây Bắc mở rộng 

- Tổ chức vòng sơ tuyển tại tỉnh để lựa chọn thí sinh tham gia Cuộc thi 

Người đẹp Hoa Ban năm 2023 tại tỉnh Điện Biên đảm bảo đáp ứng các điều kiện 

quy định trong Thể lệ Cuộc thi. 

- Thành lập đoàn tham gia Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 tại tỉnh 

Điện Biên.  

- Phối hợp phát động, tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi trên các phương 

tiện truyền thông do ngành quản lý. 

2. Các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII 

2.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi Người 

đẹp Hoa Ban năm 2023; tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và tổ 

thư ký, giúp việc Cuộc thi. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hoá và 

Thể thao các tỉnh Tây Bắc mở rộng, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp 

huyện và các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các 

vòng thi theo đúng nội dung Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả các vòng thi, 

tham mưu các báo cáo, văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi để báo cáo Ban Tổ 

chức Lễ hội, Ngày hội và UBND tỉnh đảm bảo thời hạn theo quy định. Tham mưu 
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Ban Tổ chức giải quyết các khiếu nại, tố cáo hay đề nghị phát sinh liên quan đến 

cuộc thi. 

- Chủ trì thực hiện tổ chức 3 vòng thi (sơ tuyển, sơ khảo, chung kết) và các 

chương trình chụp ảnh, thiện nguyện; dàn dựng tổng thể các vòng thi, hướng dẫn 

chuyên môn tại Ngôi nhà chung cho các thí sinh.  

- Dự thảo Giấy mời, thành phần đại biểu mời dự các vòng thi sơ khảo, chung 

kết; đề xuất, liên hệ các thành viên Ban Tổ chức và các nhà tài trợ thực hiện trao 

giải tại Đêm chung kết. 

- Chủ trì tham mưu mời các tỉnh Tây Bắc mở rộng cử thí sinh tham gia Cuộc 

thi; mời Người đẹp Hoa Ban năm 2017, 2019 tham gia giao lưu tại Cuộc thi. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan vận động tài trợ cho cuộc thi 

Người đẹp Hoa Ban năm 2023 (hỗ trợ về kinh phí tổ chức, giải thưởng, địa điểm, 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, tuyên truyền…). 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức truyền hình trực 

tiếp Đêm chung kết (tối ngày 13/3/2023); tổ chức các buổi ghi hình, phát sóng các 

vòng thi để phục vụ công tác tuyên truyền. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện trang trí khánh tiết, 

xây dựng maket, đảm bảo các điều kiện cần thiết về sân khấu, âm thanh, ánh sáng 

và các trang thiết bị chuyên dụng khác phục vụ cho các vòng thi. 

- Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện có thí sinh tham 

dự Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 thành lập đoàn và tham gia các vòng 

thi theo Kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Cung cấp cho các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài tỉnh Thông 

báo, Thể lệ Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 và các nội dung khác có liên 

quan để kịp thời phát động và thông tin phản ánh về Cuộc thi tới đông đảo Nhân 

dân trong và ngoài tỉnh. Chủ trì thực hiện tuyên truyền cổ động mặt đường. 

- Chủ trì đăng tải thông báo danh sách thí sinh lọt vào vòng sơ khảo trên 

cổng thông tin điện tử Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cung cấp thông báo cho 

Văn phòng UBND tỉnh. 

2.2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Tham mưu, trình lãnh đạo UBND tỉnh ban hành hệ thống văn bản liên quan 

đến quá trình tổ chức triển khai Cuộc thi theo thẩm quyền. 

- Chủ trì tham mưu công tác đón tiếp đại biểu lãnh đạo UBND các tỉnh tham 

dự Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023. 

- Đăng tải thông báo danh sách thí sinh lọt vào vòng sơ khảo trên cổng thông 

tin điện tử của UBND tỉnh. 

2.3. Công an tỉnh 
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Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, lực lượng có liên quan xây dựng kế hoạch 

đảm bảo an ninh trật tự; có phương án phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông; bố trí lực lượng sẵn sàng triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy tại các 

địa điểm diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Cuộc thi. 

2.4. Sở Y tế  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo công tác phòng 

chống dịch bệnh, đặc biệt là an toàn về phòng chống dịch bệnh covid-19; đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

- Cử cán bộ y tế và các phương tiện, dụng cụ, thuốc, vật tư, test... để thực 

hiện công tác y tế cho những người tham gia Cuộc thi tại các địa điểm tổ chức các 

vòng thi; đo nhân trắc học (chiều cao, cân nặng, chỉ số hình thể…) của các thí 

sinh tại sơ tuyển vòng 2.  

2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn 

 Phối hợp phát động Cuộc thi, tuyển chọn các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chí 

quy định tại Thể lệ Cuộc thi; tiến hành sơ tuyển vòng 1 và cử thí sinh tham dự; 

gửi hồ sơ thí sinh tới Ban Tổ chức để đăng ký tham gia Cuộc thi. 

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí thực hiện tốt công 

tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023. Quản lý, 

theo dõi và kịp thời xử lý các trường hợp lợi dụng thông tin, truyền thông để 

thông tin tuyên truyền sai sự thật, trái pháp luật liên quan đến cuộc thi Người đẹp 

Hoa Ban năm 2023. 

2.7. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

 Cử các nghệ sỹ nhiếp ảnh phối hợp với Ban Tổ chức để thực hiện nội dung 

thi “Người đẹp với Hoa Ban” (người đẹp qua ảnh). Cung cấp ảnh đẹp về cuộc 

thi cho Ban Tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để làm tư liệu phục vụ 

công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch. 

2.8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ; đề nghị 

các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Cuộc thi. Phản ánh thông tin 

thường xuyên, đầy đủ về công tác chuẩn bị và toàn bộ quá trình tổ chức các 

vòng thi của Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023. 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung tuyên truyền theo 03 giai đoạn đã đề ra 

trong Kế hoạch. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan tổ chức truyền hình trực tiếp Đêm chung kết Cuộc thi Người đẹp Hoa 

Ban năm 2023 trên kênh sóng của Đài.  

2.9. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố  
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- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị 

được giao nhiệm vụ để tổ chức thành công Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 

2023; phối hợp tuyên truyền tích cực, hiệu quả về cuộc thi trên các phương tiện, 

ấn phẩm thông tin do cơ quan, đơn vị quản lý. 

- Vận động nhân dân phối hợp tuyên truyền về Cuộc thi theo các hình thức 

phù hợp và tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự thi, 

tuyển chọn thí sinh; tổ chức sơ tuyển vòng 1 và cử thí sinh đạt yêu cầu tham gia 

Cuộc thi; gửi hồ sơ về Ban Tổ chức. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 của 

Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh Tây Bắc mở rộng và các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:    
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở VHTTDL/Sở VHTT các tỉnh Tây Bắc; 

- BTC Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội 

VHTTDL các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Điện Biên Phủ; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Phòng VH-TT các huyện, TX, TP; 

- Các cơ quan đơn vị có ấn phẩm báo chí 

và Cổng/trang thông tin điện tử; 

- Các cơ quan báo chí tỉnh; cơ quan báo 

chí, truyền thông TW thường trú tại tỉnh; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ, TTVHĐA. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VHTT&DL 

Nguyễn Minh Phú 
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