
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

 

Thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của 

Chính phủ về Công tác dân tộc; Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 07 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê 

duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng 

đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021-2030, Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung 

ương và các địa phương có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức 

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021, tại tỉnh Lai Châu.  

Theo định kỳ tổ chức Ngày hội (05 năm/lần), đến năm 2026, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV 

tại tỉnh Điện Biên. Để chuẩn bị cho việc tổ chức Ngày hội và có căn cứ ban hành 

các văn bản đối với các ban, bộ, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan, Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên:  

1. Đồng ý đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, 

năm 2026 tại tỉnh Điện Biên. 

2. Cử 01 đồng chí đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh tham dự Ngày 

hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021, tại tỉnh Lai Châu và nhận cờ 

đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 tại Lễ Bế mạc 

Ngày hội (thời gian: 20h00 ngày 26 tháng 12 năm 2021). 

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch theo địa chỉ: Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 

số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 10/12/2021. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng, Chuyên viên Vụ Văn hóa 

dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; số điện thoại: 0915877186; Emai: 

hongvhdt78@gmail.com./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Sở VHTTDL Điện Biên (để phối hợp); 

- Lưu: VT, Vụ VHDT, H10. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số:             /BVHTTDL-VHDT 

V/v đăng cai Ngày hội văn hoá 

dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Hà Nội, ngày      tháng 12 năm 2021 
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