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Sơn La, ngày 09 tháng 5 năm 2022

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ
ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước
Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và đón nhận
Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử
cách mạng Việt Nam - Lào
Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ
Quy định việc tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức
khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ Quy
định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa
phương;
Căn cứ Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;
Căn cứ Kết luận số 335-KL/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ tỉnh
ủy về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La
giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững;
Căn cứ Kết luận số 410-KL/TU ngày 01/12/2021 của Ban Thường vụ tỉnh
ủy về Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Công văn số 1432-CV/TU ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị,
hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).
Căn cứ công số 884/BNG-ĐNS-m1 ngày 02/4/2022 của Bộ Ngoại giao về
triển khai tổ chức Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam
- Lào; 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác Việt Nam – Lào và 55 năm
thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia;
Căn cứ Công văn số 1279/BVHTTDL-QHQT ngày 15/4/2022 của Bộ
VHTT&DL về góp ý kiến tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ
ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác Việt
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Nam - Lào và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch
sử cách mạng Việt Nam - Lào;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào
mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
(05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc
biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán của
Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối
quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam Lào; đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử,
chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào của các thế lực thù địch.
- Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và
Nhân dân các dân tộc Sơn La nhằm nâng cao và nhận thức sâu sắc về tình đoàn
kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam
- Lào nói chung, Sơn La với 9 tỉnh phía bắc nước CHNDND Lào nói riêng, củng
cố tình cảm sâu sắc, gắn bó giữa Nhân dân hai nước, tình đoàn kết hữu nghị và
hợp tác giữa Sơn La với 9 tỉnh bắc Lào.
- Là sự kiện chính trị - văn hóa thiết thực Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết
Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Đồng thời
khẳng định mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại” - dấu mốc có ý nghĩa lịch sử quan
trọng, tạo bước đột phá mới trong quan hệ hợp tác của hai nước.
- Là hoạt động thiết thực chào mừng “ Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2022” và chào mừng Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công
(19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (02/9/1945 - 02/9/2022).
2. Yêu cầu
- Các hoạt động biểu dương được tinh thần đại đoàn kết các dân tộc dưới
sự lãnh đạo của Đảng; mang đậm dấu ấn, bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La.
Ghi nhận những thành tựu nổi bật về sự hợp tác phát triển toàn diện giữa hai
nước Việt Nam - Lào và Sơn La với 9 tỉnh bắc Lào;
- Đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình
tổ chức các hoạt động.
- Các hoạt động đảm bảo trang trọng, ý nghĩa với tinh thần tiết kiệm, hiệu
quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan; đơn vị liên quan và các tỉnh nước
bạn Lào trong quá trình triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện dịch bệnh Covid-19.
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II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Công tác tuyên truyền, cổ động
1.1. Thời gian: Trong năm 2022; cao điểm quý II và quý III/2022.
1.2. Hình thức tuyên truyền.
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Sơn La, Đài
Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện
tử của tỉnh, các ngành…
- Tổ chức tuyên truyền thông qua các hội nghị báo cáo viên, giao ban báo
chí, sinh hoạt của các chi bộ, đảng bộ, tổ chức chính trị xã hội và thông qua các
tài liệu như: Thông báo nội bộ, thông tin tổng hợp, thông tin chuyên đề, ấn phẩm
tuyên truyền;
- Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên các tuyến
đường chính, nơi tập trung đông dân cư: Tuyên truyền cổ động mặt đường;
Phóng tác panô; Căng treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền...
- Tổ chức trưng bày tranh, ảnh, hiện vật, giới thiệu sách về tình đoàn kết
đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; Sơn La với 9 tỉnh phía bắc nước
CHNDND Lào.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức các hoạt động giao
lưu giữa Sơn La với 9 tỉnh bắc Lào.
- Trang trí, chỉnh trang đô thị: căng treo dây cờ trang hoàng đường phố;
cắm cờ, treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan công sở, đơn vị, trường học, khách sạn,
nhà hàng, xã, phường, thị trấn, bản, tổ, tiểu khu, gia đình. Rà soát, tháo dỡ, thay
cờ cũ rách, bạc màu.
1.3. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào qua các thời kỳ lịch
sử. Khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một
hình mẫu về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa
hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.
- Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của hai sự kiện quan trọng là Ngày
thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962) và Ngày ký Hiệp ước
hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977).
- Tuyên truyền làm nổi bật những thành tựu hợp tác mà hai nước đã đạt
được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Các quan điểm, chủ trương
của Đảng, Nhà nước về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự
hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; Hiệp định về quy chế biên giới Quốc gia giữa
Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.
- Tuyên truyền về mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc
biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; giữa Sơn La với 9 tỉnh
bắc Lào - những thành tựu to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc,

4

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước, những công trình hợp tác chính trị,
kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai nước Việt Nam - Lào, từ đó nâng cao ý thức
trách nhiệm giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.
- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách và mối quan hệ hữu
nghị hợp tác của Sơn La với 9 tỉnh bắc Lào trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã
hội; quốc phòng an ninh, phòng chống ma túy; phòng chống tội phạm qua biên
giới…
1.4. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Nhiệt liệt kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt
Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022)!
- Nhiệt liệt chào mừng “ Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”!
- Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác
toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững !
- Tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt
Nam - Lào là tài sản vô giá của Nhân dân hai nước !
- Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào không ngừng
củng cố và vun đắp tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn
diện !
- Hướng về cội nguồn tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào !
- Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào muôn năm !
- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của
Cách mạng Việt Nam muôn năm !
- Nhân dân các dân tộc Sơn La tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh !
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !
2. Các hoạt động cụ thể
2.1. Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt
Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia
đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào (Có Kế hoạch chi tiết
riêng).
(Truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh).
2.1.1. Quy mô: Cấp tỉnh.
2.1.2. Lực lượng tham gia
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a) Khách mời
*) Khách nước bạn Lào (dự kiến: 30 đại biểu)
- Đại biểu Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.
- Đại biểu 9 tỉnh Bắc Lào có mối quan hệ hợp tác với tỉnh Sơn La: Hủa
Phăn, Luông Pha Băng, Bò Kẹo, U Đôm Xay, Phông Sa Lỳ, Luông Nặm Thà,
Xay Nhạ Bu Ly, Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun, gồm: Tỉnh trưởng (phó tỉnh
trưởng) đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin -Văn hoá và Du lịch; Sở Ngoại vụ... (dự
kiến 05 người/đoàn).
* Đại biểu Trung ương (Dự kiến 50 đại biểu)
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương.
- Lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên Quốc hội.
- Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.
- Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội
- Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.
- Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
- Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Lãnh đạo Bộ Ngoại giao.
- Lãnh đạo Bộ Công an.
- Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.
- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
* Khách mời trong tỉnh Sơn La (Dự kiến 100 đại biểu)
- Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La;
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,
Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Công
an tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Lãnh đạo các trường Đại
học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Đại biểu Lãnh đạo 12 huyện, thành phố.
- Đại diện các em lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La.
- Đại diện thế hệ trẻ: Đoàn viên thanh niên, thiếu nhi các dân tộc của tỉnh,
lực lượng vũ trang.
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- Đại diện nhân dân tại khu vực bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện
Yên Châu, tỉnh Sơn La.
* Phóng viên Báo chí các cơ quan thông tấn Trung ương và địa phương
2.1.3. Thành phần tham gia (Dự kiến 100 người)
- Lực lượng Tổng đạo diễn; các đạo diễn; nghệ nhân, diễn viên; nhạc sỹ;
hoạ sỹ; chuyên gia, kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng... phục vụ Lễ Kỷ niệm.
- Lực lượng an ninh, y tế, lễ tân, kỹ thuật;
- Ekip của Đài PTTH tỉnh Sơn La.
* Tổng số khách mời và các lực lượng tham gia dự kiến: 350 người.
2.1.4 Nội dung
- Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng.
- Nghi thức chào cờ.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Diễn văn kỷ niệm (đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh).
- Phát phóng sự giới thiệu về Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam Lào; Những thành tựu nổi bật về mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Sơn La với
09 tỉnh nước CHNDND Lào.
- Công bố Quyết định và trao Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Khu
di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào.
- Phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ bảo vệ, phát huy giá trị của Di tích của
lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Phát biểu đáp từ của lãnh đạo tỉnh Sơn La.
- Công tác thi đua khen thưởng;
- Phát biểu của đại diện thế hệ trẻ về tiếp nối truyền thống phát huy mối
quan hệ “hữu nghị vĩ đại” tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào;
- Trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào;
- Bế mạc Lễ kỷ niệm.
(Ban tổ chức sẽ xây dựng kịch bản chi tiết sau khi ban hành Kế hoạch)
2.1.5. Thời gian: Quý III năm 2022 (tháng 7 hoặc đầu tháng 9 năm 2022).
2.1.6. Địa điểm: Tại di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Việt Nam - Lào
(Bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).
2.1.7. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
2.1.8. Đơn vị phối hợp: UBND huyện Yên Châu, các sở, ban, ngành liên
quan của tỉnh.
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2.2. Các hoạt động hưởng ứng và chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết
lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết
Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).
2.2.1. Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập - Pa Háng (nếu đảm
bảo tiến độ)
- Thời gian: Quý III năm 2022 (Trước 01 ngày tổ chức Lễ kỷ niệm)
- Địa điểm: Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập - Pa Háng
- Đơn vị thực hiện: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.
2.2.2. Triển lãm Kỷ niệm 60 năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.
- Thời gian: Quý III năm 2022
- Địa điểm: Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La (hoặc tại Bảo tàng
tỉnh).
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bảo tàng tỉnh).
2.2.3. Sản xuất 01 phóng sự phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh.
- Nội dung: Giới thiệu về Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào;
Những thành tựu nổi bật về mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Sơn La với 9
tỉnh phía bắc nước CHNDND Lào.
- Thời gian: Quý III năm 2022
- Đơn vị chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.
2.2.4. Xuất bản số báo đặc biệt
- Nội dung: Kỷ niệm 60 năm mối quan hệ Hữu nghị Việt Nam - Lào và
hợp tác phát triển giữa Sơn La với 9 tỉnh phía bắc nước CHNDND Lào.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2022.
- Đơn vị chỉ đạo: Tỉnh ủy Sơn La.
- Đơn vị thực hiện: Báo Sơn La.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
2.2.5. Tổ chức Lễ Dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại
quảng trường Tây Bắc; Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác
Hồ (Quảng trường Tây Bắc); Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Nhà tù Sơn La; Lễ
dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Nhà tù Sơn La
- Thời gian: Quý III năm 2022 (trước 01 ngày diễn ra Lễ kỷ niệm)

8

- Địa điểm: Quảng trường Tây Bắc; Đền thờ Bác Hồ (Quảng trường Tây
Bắc); Nghĩa trang Liệt sỹ Nhà tù Sơn La; Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ
Nhà tù Sơn La.
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bảo tàng tỉnh).
2.2.6. Tổ chức cho lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường THCN,
Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh tham quan Khu Di tích lịch sử cách mạng
Việt Nam - Lào
- Thời gian thực hiện: Quý III/2022.
- Đơn vị chỉ đạo: UBND tỉnh
- Đơn vị thực hiện: Các trường THCN, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh
- Đơn vị phối hợp: Huyện Yên Châu.
2.2.7. Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng phục vụ nhân
dân tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
- Thời gian thực hiện: 05/9/2022.
- Đơn vị chỉ đạo: UBND huyện Yên Châu
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm truyền thông-văn hóa huyện Yên Châu.
- Đơn vị phối hợp: UBND xã Phiêng Khoài.
Ghi chú: Trường hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp sẽ
thực hiện phương án thích ứng linh hoạt (có phương án kèm theo).
III. KINH PHÍ
1. Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp được cấp năm 2022 cho các sở, ban
ngành, đơn vị, địa phương;
2. Trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kinh phí đã được cấp trong năm
2022 cho Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và các đơn vị liên quan (đối với
nhiệm vụ phát sinh so với Kế hoạch 2022);
(Các sở, ban ngành, đơn vị lập dự toán kinh phí theo nhiệm vụ được giao
trình Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt).
3. Nguồn xã hội hóa (nếu có).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.
- Định hướng, hướng dẫn và thẩm định các nội dung thông tin tuyên
truyền cổ động.
- Chỉ đạo cấp ủy, báo cáo viên của tỉnh tổ chức tuyên truyền thông qua
các hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí và thông qua các tài liệu như: Thông
báo nội bộ, thông tin tổng hợp, thông tin chuyên đề;
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- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn
tỉnh tăng cường tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết
Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và Lễ đón
nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt
Nam – Lào.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Thẩm định, trình ký duyệt các văn bản liên quan tổ chức các hoạt
động theo kế hoạch và của Ban tổ chức;
- Tham mưu công tác đón tiếp đại biểu Trung ương, các tỉnh nước bạn
Lào về tham dự Lễ kỷ niệm Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị,
hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng
di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào.
- Thẩm định, phát hành giấy mời đại biểu dự các hoạt động.
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ
động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 60 năm
Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); 45
năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022)
và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách
mạng Việt Nam – Lào;
- Chủ trì đề xuất tham mưu thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp
việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể
thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị,
hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng
di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào;
- Tham mưu xây dựng kịch bản tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết
Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Kỷ niệm
77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) và Lễ
đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng
Việt Nam – Lào;
- Xây dựng đề cương và tổ chức triển lãm Kỷ niệm 60 năm đoàn kết hữu
nghị Việt Nam - Lào;
- Chủ trì tham mưu chuẩn bị các điều kiện Tổ chức Lễ Dâng hương, dâng
hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Tây Bắc; Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ
Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (Quảng trường Tây Bắc); Lễ viếng Nghĩa trang
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Liệt sỹ Nhà tù Sơn La; Lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ
Nhà tù Sơn La;
- Tham mưu xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động kỷ
niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào
(18/7/1977 - 18/7/2022) trên địa bàn toàn tỉnh.
4. Sở Ngoại vụ.
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh mời đại biểu của 9 tỉnh bắc Lào
nước CHNDND Lào dự các hoạt động kỷ niệm của tỉnh Sơn La;
- Phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tham mưu chuẩn bị các
điều kiện tổ chức Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng (nếu
đảm bảo tiến độ);
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện tổ
chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
(05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc
biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào theo kế hoạch.
5. Sở Tài chính.
Tổng hợp, thẩm định kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm
Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); 45
năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022)
và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách
mạng Việt Nam – Lào của các sở, ban, ngành. Trình cấp có thẩm quyền xem
xét quyết định.
6. Sở Y tế.
- Phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn
thực phẩm. Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh xây dựng kế
hoạch trực, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong dịp tổ chức các hoạt
động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
(05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc
biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào.
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ động biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các
cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế đối với người,
phương tiện xuất nhập cảnh tại hai cửa khẩu chính trong thời gian tổ chức các
hoạt động kỷ niệm.
- Chỉ đạo xây dựng các phương án đảm bảo an toàn thực phẩm; bảo vệ
sức khoẻ cho các đại biểu, Nhân dân tham gia các hoạt động kỷ niệm.
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- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện công tác
phòng chống dịch, kiểm soát dịch covid -19 trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp tổ
chức các hoạt động.
7. Sở Thông tin và Truyền thông.
- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn
tỉnh triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt
động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
(05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc
biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí,
tuyên truyền của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
8. Sở Nội vụ.
- Phối hợp với các sở, ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê
duyệt Quyết định thành lập Ban tổ chức; phân công nhiệm vụ Ban tổ chức
khi có yêu cầu.
- Tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong dịp kỷ niệm.
9. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.
- Chủ trì tham mưu tham mưu chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ khai
trương cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng gắn với các hoạt động kỷ niệm 60
năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022);
45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 18/7/2022) và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích
lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào (nếu đảm bảo tiến độ);
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch bảo
đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thủ tục đoàn ra, đoàn vào (khi có yêu
cầu), tại các cửa khẩu trong quá trình tổ chức các hoạt động. Quản lý tốt, tạo
điều kiện thuận lợi cho đồng bào, cán bộ hai bên biên giới thăm thân, tổ chức
các hoạt động giao lưu; tăng cường công tác bảo đảm an ninh khu vực biên giới.
10. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế đối
với người, phương tiện xuất nhập cảnh tại hai cửa khẩu chính trong thời gian tổ
chức các hoạt động kỷ niệm.
- Cử lực lượng tiêu binh phục vụ các hoạt động của Ban tổ chức khi có
yêu cầu.
- Xây dựng phương án đảm bảo công tác đảm bảo ANTT, ATGT và giữ
gìn an ninh quốc phòng trước, trong và sau dịp tổ chức Lễ kỷ niệm.
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11. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
- Xây dựng chuyên mục, chuyên trang, tuyên truyền cho các hoạt động kỷ
niệm.
- Sản xuất 01 phóng sự phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh giới
thiệu về Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào; Những thành tựu nổi
bật về mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Sơn La với 9 tỉnh phía bắc nước
CHNDND Lào.
- Tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan
hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp
ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và đón nhận
Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Khi di tích lịch sử cách mạng Việt
Nam - Lào;
- Sản xuất các phóng sự về các hoạt động chào mừng liên quan.
12. Báo Sơn La
- Xuất bản số báo đặc biệt Kỷ niệm 60 năm mối quan hệ Hữu nghị Việt
Nam - Lào và hợp tác phát triển giữa Sơn La với 9 tỉnh phía bắc nước
CHNDND Lào.
- Xây dựng chuyên mục, chuyên trang, tuyên truyền cho các hoạt động
kỷ niệm.
13. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức
các hoạt động kỷ niệm thuộc lĩnh vực của ngành.
14. Chi nhánh lưới điện cao thế Sơn La; Công ty Điện lực Sơn La.
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, chỉ đạo đảm bảo nguồn
điện cho các hoạt động kỷ niệm.
15. Công ty Cổ phần dịch vụ và Môi trường đô thị Sơn La.
- Xây dựng phương án đảm bảo vệ sinh môi trường; chỉnh trang đô thị
trên các tuyến đường phố và nơi diễn ra các hoạt động chào mừng.
- Phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện các hoạt động tổ chức công tác vệ
sinh môi trường, chỉnh trang đô thị sạch, đẹp trên các tuyến đường phố và nơi
diễn ra các hoạt động.
16. Trường Đại học Tây Bắc; Trường Cao đẳng Sơn La; Trường
Cao đẳng Y tế Sơn La; Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du
lịch tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ học sinh,
sinh viên Lào để ôn lại truyền thống mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, sự hợp
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tác toàn diện, lâu dài giữa Việt Nam - Lào nói chung, Sơn La với 9 tỉnh phía
bắc nước CHNDND Lào nói riêng;
- Bố trí cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia các chương trình (khi có
yêu cầu của Ban tổ chức).
- Tổ chức cho lưu học sinh Lào đang học tập tại trường tham quan Khu Di
tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện
Yên Châu.
17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ
ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước
Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và Lễ đón nhận
Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam
– Lào;
- Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền cổ động trên địa bàn:
+ Các cơ quan, đơn vị, trường học, khách sạn, nhà hàng, xã, phường, thị
trấn, bản, tổ, tiểu khu thực hiện treo cờ Tổ quốc; thay mới cờ đã bạc màu, rách
nát; trang trí dây cờ, hoa, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính.
+ Tháo dỡ các biển quảng cáo hết thời hạn; thay thế các biển quảng cáo,
tuyên truyền còn thời hạn nhưng mờ nhạt, rách nát, cũ, hỏng làm mất mỹ quan
đô thị.
+ Căng treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, phóng tác pa nô.
+ Tuyên truyền cổ động tại chỗ và cổ động mặt đường.
- Chỉ đạo hệ thống các khách sạn, nhà nghỉ, các điểm tham quan du lịch
trên địa bàn chuẩn bị tốt các điều kiện đón khách trong dịp kỷ niệm.
Căn cứ Kế hoạch và nhiệm vụ được giao các sở, ban ngành, đơn vị liên
quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, TT&DL (b/c);
- Bộ Ngoại giao (b/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Công an tỉnh, BCH QS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh;
- Báo Sơn La; Đài Phát thanh - TH tỉnh;
- Công ty Điện lực Sơn La; Chi nhánh lưới điện
cao thế Sơn La;
- Công ty CPDV &MTĐT Sơn La;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Tráng Thị Xuân
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PHƯƠNG ÁN
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH COVID-19
DIỄN BIẾN PHỨC TẠP
(Kèm theo Kế hoạch số 130 /KH-UBND ngày 09 /5/2022 của UBND tỉnh)
1. Công tác tuyên truyền, cổ động: Giữ nguyên theo nội dung Kế hoạch.
2. Các hoạt động cụ thể
2.1. Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt
Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia
đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào.
- Thời gian: Quý III năm 2022.
- Tổ chức với quy mô gọn, trong hội trường số 1 Tỉnh ủy, theo hình thức
trực tuyến tại điểm cầu của UBND tỉnh và các huyện, thành phố.
- Nội dung: Có kịch bản riêng.
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.
2.2. Xây dựng và ghi hình Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ
niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào
(18/7/1977 - 18/7/2022) và Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành
công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) phát trên sóng của Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh.
- Nội dung: Ca ngợi Tổ quốc Việt Nam, Đảng, Bác Hồ và quê hương đất
nước, con người Sơn La, ca ngợi tình đoàn kết Việt Nam - Lào.
- Thời gian phát sóng: Quý III năm 2022.
- Địa điểm ghi hình: Trường quay Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Nhà hát ca múa nhạc
tỉnh).
- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
2.3. Triển lãm Kỷ niệm 60 năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào:
2.4. Sản xuất 01 phóng sự phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh.
- Nội dung: Giới thiệu về Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào;
Những thành tựu nổi bật về mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Sơn La với 09
tỉnh nước CHNDND Lào.
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- Thời gian: Quý III năm 2022.
- Đơn vị chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.
2.5. Xuất bản số báo đặc biệt
- Nội dung: Kỷ niệm 60 năm mối quan hệ Hữu nghị Việt Nam - Lào và
hợp tác phát triển giữa Sơn La với 09 tỉnh nước CHNDND Lào.
- Đơn vị chỉ đạo: Tỉnh ủy Sơn La.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2022.
- Đơn vị thực hiện: Báo Sơn La.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố./.

