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TP. Lạng Sơn, ngày 15  tháng 01 năm 2020 

 
 

THƯ MỜI 
Tham gia Hội thi trưng bày các sản phẩm địa phương  

và Hội thi “Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” thành phố Lạng Sơn 
mở rộng lần thứ IV xuân Canh Tý 2020 

 
 

Kính gửi:  
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 
- UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; thành 
phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang; thành phố Bắc Ninh 
tỉnh Bắc Ninh; thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng; 
thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc; thành phố Việt 
Trì tỉnh Phú Thọ; thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn; 
thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên; thành phố 
Chí Linh, thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn tỉnh 
Hải Dương; huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh. 
- UBND các huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn; 
- UBND các phường, xã thuộc thành phố Lạng Sơn; 
- Các doanh nghiệp; Hội Liên gia; Nhà hàng, Khách 
sạn; các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn 
thành phố. 

 

UBND thành phố Lạng Sơn xin gửi tới Đơn vị lời chúc sức khỏe và lời 
chào trân trọng nhất! 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 03/01/2020 của Ban Chỉ đạo 
các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 - 2020 về tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2020) và Lễ hội Xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hoá, Thể thao, 
Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020,  

UBND thành phố trân trọng kính mời Đơn vị tham gia Hội thi trưng bày 
các sản phẩm địa phương và Hội thi “Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” thành 
phố Lạng Sơn mở rộng lần thứ IV xuân Canh Tý 2020, cụ thể như sau: 

1. Hội thi trưng bày các sản phẩm đặc trưng địa phương  

a) Thời gian tổ chức:  

Từ ngày 19 - 20/02/2020 (tức ngày 26 -27 tháng Giêng năm Canh Tý). 

- Từ 7h00: Các đơn vị thực hiện gian trưng bày các sản phẩm địa phương; 
hoàn thiện gian trưng bày xong trong sáng ngày 19/02/2020 (Tức ngày 26 tháng 
Giêng năm Canh Tý).  
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- Từ 14h ngày 19/01/2020: Ban Giám khảo chấm vòng 1 các gian trưng 
bày sản phẩm địa phương (Vòng chấm thứ 2 sẽ thực hiện vào sáng ngày 
20/01/2020 (ngày 27 tháng Giêng) cùng với chấm thi lợn quay). 

 b) Địa điểm: Tại Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn. 

 (Số 2A đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) 

c) Thành phần mời tham gia  

- Mời một số thị xã, thành phố thuộc Hiệp hội các Đô thị Việt Nam và các 
đơn vị kết nghĩa với thành phố Lạng Sơn: mỗi đơn vị tham gia thi, trưng bày 01 
gian hàng. 

- Mời 10 huyện trong tỉnh: mỗi huyện tham gia thi trưng bày 01 gian 
hàng. 

- Các phường, xã: mỗi phường, xã: mỗi đơn vị tham gia thi trưng bày 01 
gian hàng. 

- Một số doanh nghiệp, Nhà hàng, Khách sạn, Tổ Liên gia: mỗi đơn vị 
đăng ký phải tham gia thi trưng bày 01 gian hàng. 

d) Nội dung 

Thi trưng bày các sản phẩm của địa phương tại gian trưng bày riêng của 
từng đơn vị do Ban tổ chức bố trí (gồm: các món ẩm thực truyền thống, các sản 
phẩm nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi của địa phương…). 

Lưu ý: Ngoài gian trưng bày các sản phẩm dự thi, Ban Tổ chức khuyến 
khích các đơn vị có thêm sản phẩm để bán cho Nhân dân và du khách có nhu 
cầu mua về làm quà. 

2. Hội thi “Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” thành phố Lạng Sơn mở 
rộng lần thứ IV xuân Canh Tý 2020 

a) Thời gian tổ chức:  

Từ 6 giờ 30 phút, ngày 20/02/2020 (tức ngày 27 tháng Giêng năm Canh Tý). 

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn. 

(Số 2A đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) 

c) Thành phần mời tham gia  

- Mời UBND các huyện trong tỉnh: mỗi huyện tham gia thi 01 con lợn 
quay. 

- UBND các phường, xã: mỗi đơn vị tham gia ít nhất 02 con lợn quay.  

- Một số doanh nghiệp, Nhà hàng, Khách sạn, Hội Liên gia: mỗi đơn vị 
tham gia thi 01 con lợn quay theo danh sách đã đăng ký với Ban Tổ chức. 

Để quảng bá đặc sản món Vịt quay Xứ Lạng, Ban Tổ chức khuyến khích 
các huyện, các doanh nghiệp, Nhà hàng, Khách sạn... tham gia hoặc mời các 
nghệ nhân, các nhà hàng trên địa bàn trình diễn trực tiếp, giới thiệu và bán món 
Vịt quay tại Hội chợ. 

(Các đơn vị trưng bày lợn quay để chấm tại gian trưng bày, bán các sản 
phẩm địa phương của đơn vị đó do Ban Tổ chức đã bố trí.  
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UBND thành phố sẽ bố trí cho mỗi đơn vị tham gia 01 gian trưng bày, mỗi 
gian có diện tích rộng 5,5 m x sâu 6,5 m = 35,75m2; chiều cao (đến xà ngang) 03 
m; cao từ xà ngang đến đỉnh: 02 m). 

UBND thành phố kính mong nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực 
của UBND các thành phố, thị xã, các huyện trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn, các 
doanh nghiệp, Hội Liên gia, các cơ quan, đơn vị, góp phần cho Hội thi trưng bày 
các sản phẩm địa phương và Hội thi "Hương sắc ẩm thực” thành phố Lạng Sơn 
mở rộng lần thứ IV xuân Canh Tý 2020 thành công. 

(UBND thành phố gửi Chương trình chi tiết và Thể lệ Hội thi kèm theo 
Thư mời). 

Thông tin đăng ký (theo biểu đính kèm), trân trọng đề nghị Quý cơ quan, 
đơn vị gửi chậm nhất ngày 03/02/2020 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Canh 
Tý) theo địa chỉ:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 02, đường 
Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Liên hệ: Đ/c 
Hoàng Minh Thảo - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; SĐT: 0915.601.388; 
hòm thư điện tử: hoangminhthaotpls@gmai.com 

- Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 02, đường Lê Lợi, 
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Liên hệ: Đ/c Phạm 
Công Cường - Trưởng phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn. SĐT: 0906.178.988; 
hòm thư điện tử: cuongp601@gmai.com 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 02, đường 
Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Liên hệ: Đ/c 
Lăng Thị Trịnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố. SĐT: 
0886.768.999; hòm thư điện tử: langthitrinhls@gmai.com 

UBND thành phố trân trọng cảm ơn./. 
 
 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như kính gửi; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c);  
- Sở Công thương tỉnh (b/c); 
- TT Thành ủy (b/c);                                                                 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Phòng Kinh tế, VH&TT TP; 
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP.                                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Lê Trí Thức 
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