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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại cuộc họp xem xét, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Lễ hội  

hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019 
 

 Ngày 04/12/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 
chủ trì cuộc họp xem xét, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Lễ hội hoa Đào 
Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh 
đạo các sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Giao thông Vận 
tải; Y tế; Ngoại vụ; Công an tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Lạng 
Sơn; Văn phòng UBND tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; đại diện lãnh đạo 
UBND thành phố Lạng Sơn và UBND các huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng. 

 Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày các dự 
thảo: Kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 
2019 (Lễ hội); Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ hội, ý kiến của các thành 
phần dự họp; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như 
sau: 

Trong những năm qua, Hội hoa Đào và Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng đã được 
UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bước đầu đạt được kết quả tích 
cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, tạo không khí vui tươi, 
phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh, thu hút 
du khách đến với Lạng Sơn. Ngày 03/10/2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 
Quyết định số 2167/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá 
trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng. Để Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng 
lần thứ II – Xuân Kỷ Hợi năm 2019 được thành công, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội, dự thảo Quyết định thành lập 
Ban Tổ chức Lễ hội 

- Đồng ý với 07 nội dung thực hiện tại dự thảo Kế hoạch; thời gian khai 
mạc Lễ hội dự kiến vào lúc 20h00 ngày 30/01/2019 (Ngày 25 tháng Chạp năm 
Mậu Tuất). Không gian tổ chức các hoạt động bao gồm toàn bộ khu vực chính 
của Công viên Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, trong đó gian trưng bày cho các 
huyện, thành phố cần bố trí rộng (khoảng 40 m2/1 gian/huyện), trải dài, bảo đảm 
tính kết nối và liền mạch trong tổng thể chung, kết hợp trưng bày, giới thiệu và 
bán đặc sản của các địa phương (nếu có); ưu tiên không gian để các tổ chức, 
doanh nghiệp tham gia tài trợ cho Lễ hội tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng 
bá, bán hàng hóa, sản phẩm phục vụ nhân dân; thực hiện truyền hình trực tiếp 
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Lễ khai mạc Lễ hội trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và một số tỉnh 
lân cận. Nguồn kinh phí tổ chức Lễ hội từ ngân sách Nhà nước và huy động xã 
hội hóa. 

- Thành phần mời dự khai mạc Lễ hội: Ngoài thành phần đã dự kiến, mời 
thêm đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan báo chí Trung ương, một số tỉnh, thành 
phố. 

- Tổ chức Lễ phát động trồng cây Đào, địa điểm trồng Đào trên địa bàn 
thành phố Lạng Sơn.  

2. Giao Sở Ngoại vụ phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện tham mưu cho 
UBND tỉnh, chủ động liên hệ, kết nối, phối hợp với Đại sứ quán các nước Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc để hoạt động văn hóa của các nước tại Lễ hội được 
tổ chức thành công theo kế hoạch. 

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 
UBND thành phố Lạng Sơn khảo sát cụ thể địa điểm tổ chức Lễ phát động trồng 
cây Đào; chuẩn bị cây Đào giống, các điều kiện để trồng Đào tại Lễ phát động.  

4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, thực hiện: 

a) Hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành 
trong ngày 12/12/2018.  

b) Chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện khẩn trương trình ban hành 
Chương trình tổng thể, Kịch bản chi tiết của Lễ hội năm 2019. Yêu cầu từ nội 
dung thiết kế đến thực hiện các chương trình khai mạc, biểu diễn nghệ thuật, 
trưng bày, quảng bá, các hoạt động của Lễ hội phải bảo đảm nét đặc sắc, bản 
sắc, đặc trưng của văn hóa Xứ Lạng. 

c) Khẩn trương liên hệ với các nhà vườn, chủ hộ trồng Đào, khảo sát, 
chuẩn bị đủ số lượng cây Đào phục vụ trưng bày, trang trí tại Lễ hội; xác định 
quy cách, tiêu chuẩn về kỹ thuật và mỹ thuật (chiều cao; chu vi thân gốc; dáng, 
thế, tỷ lệ hoa,…) để lựa chọn được cây Đào đẹp phục vụ quá trình trưng bày tại 
Lễ hội và sử dụng sau Lễ hội. Thực hiện chủ yếu là hình thức thuê, kết hợp với 
mua cây Đào. 

d) Rút kinh nghiệm về việc sử dụng một số video clip chưa bảo đảm tính 
chuyên nghiệp trong quảng bá văn hóa - du lịch Xứ Lạng, trong Hội và Lễ hội 
các năm trước. Sở chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 
Lạng Sơn, các đơn vị liên quan tiến hành cập nhật hình ảnh hoa Đào và Lễ hội 
hoa Đào trong các video clip quảng bá văn hóa - du lịch tỉnh Lạng Sơn. Hoàn 
thành, báo cáo Ban Tổ chức Lễ hội năm 2019 trước ngày 10/01/2019. 

đ) Chỉ đạo bộ phận chuyên môn chủ động xây dựng, có kế hoạch hướng 
dẫn, giới thiệu du khách đến tham quan các vườn Đào, kết hợp với một số điểm 
đến khác để tạo thành tour, tuyến du lịch trong dịp đầu Xuân.  

5. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố 

- UBND các huyện, thành phố: Mỗi đơn vị bố trí ít nhất 05 cây Đào đẹp 
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tham gia triển lãm tại Lễ hội; chủ động tham gia trưng bày, quảng bá, bán các 
sản phẩm đặc sản, truyền thống của huyện, thành phố tại gian hàng trưng bày 
của đơn vị mình trong thời gian diễn ra Lễ hội. 

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành tỉnh tham gia Triển 
lãm cây Đào đẹp hoặc các nội dung khác tại Lễ hội; 

- Quan tâm quảng bá hình ảnh hoa Đào gắn với các hoạt động của ngành, 
đơn vị, địa phương mình, góp phần thực hiện mục tiêu đưa hoa Đào trở thành 
thương hiệu nhận diện của tỉnh Lạng Sơn. 

6. Giao Văn phòng UBND tỉnh biên tập, hoàn chỉnh, trình Chủ tịch 
UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu 
ban phục vụ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- PVP UBND tỉnh, 
  các phòng chuyên môn, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX(LHH).                                             

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
              Phạm Hùng Trường 
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