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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số: 308 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày 28 tháng 12 năm 2018 

 
KẾ HOẠCH 

Tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019 
 

Thực hiện Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ 
chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng; Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 24/12/2018 
của UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ 
Hợi năm 2019. UBND thành phố ban hành Kế hoạch tham gia Lễ hội hoa Đào 
Xứ Lạng lần thứ II Xuân Kỷ Hợi năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa, triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào 
và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng; Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức 
Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

- Góp phần tạo ra không gian lớn, có điểm nhấn về hoạt động văn hóa - du 
lịch, phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn, vui chơi, giải trí cho nhân dân 
và du khách đến với thành phố Lạng Sơn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 
2019. Qua đó các nghệ nhân, nhà vườn, nhà nghiên cứu có dịp gặp gỡ, giao lưu 
trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc hoa Đào. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức trao 
giải cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Lạng Sơn - “Thành phố hoa Đào” trong 
hoạt động tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II Xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

2. Yêu cầu 

- Tham gia đủ các nội dung theo Kế hoạch của tỉnh và tổ chức thành công 
trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Lạng Sơn.  

- Các hoạt động phải được chuẩn bị chu đáo; phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho các đơn vị liên quan, đảm bảo tiết kiệm, đạt kết quả cao.  

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền, quảng bá 

a) Nội dung 

- Tuyên truyền, giới thiệu về hình ảnh hoa Đào Xứ Lạng và Lễ hội hoa 
Đào trên màn hình Led, cổng chào, tuyên truyền xe thông tin lưu động, hệ thống 
loa truyền thanh phường, xã, khối, thôn; treo băng rôn, pano trên đường phố... 

- Cấp phát bộ tài liệu truyền thông (xuất bản phẩm) về hoạt động bảo tồn, 
phát triển giá trị cây đào cho các cơ quan liên quan, các nhà vườn... theo phân bổ 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.   
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b) Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2018 đến tháng 02/2019. 

c) Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan. 

2. Tham dự khai mạc Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ 
Hợi năm 2019 

a) Thời gian: Dự kiến 20 giờ 00 phút, ngày 26/01/2019 (ngày 21 tháng 
Chạp năm Mậu Tuất). 

b)Địa điểm: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

c) Nội dung: Các nội dung theo Chương trình của tỉnh. 

d) Thành phần mời  dự: Theo Chương trình của Ban Tổ chức Lễ hội hoa 
Đào Xứ Lạng lần thứ II Xuân Kỷ Hợi - Năm 2019 (gọi tắt là Ban Tổ chức). 

          3. Tham gia Triển lãm cây hoa Đào đẹp gắn với trưng bày không gian 
văn hóa du lịch và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của huyện, thành phố 
(Theo Thông báo, thể lệ của Ban Tổ chức). 

a) Thời gian: Từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày 16/02/2019 (tức từ ngày 
21 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

b) Địa điểm: Công viên Chi Lăng giai đoạn II, đoạn từ Cầu Đông Kinh 
đến đền Cô bé Thượng Ngàn (khu vực II).  

c) Thành phần, nội dung: 

- UBND thành phố tham gia trưng bày ít nhất 05 cây hoa Đào đẹp; trưng 
bày không gian văn hóa du lịch gắn với giới thiệu, bán các sản phẩm đặc trưng, 
tiềm năng du lịch của thành phố tại khu không gian trưng bày riêng với diện tích 
10m x 4m = 40m2 do Ban Tổ chức bố trí. 

- UBND các phường, xã: mỗi đơn vị tham gia trưng bày 03 cây hoa Đào 
đẹp tại vị trí do Ban Tổ chức quy định. 

d) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao, phòng Kinh tế, 
phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị 
liên quan 

          4. Phối hợp trang trí đường hoa xuân trên dải phân cách đường Hùng 
Vương gắn với trang trí triển lãm cây hoa Đào đẹp 

a) Thời gian: Từ ngày 26/01/2019 - 16/02/2019 (tức từ ngày 21 tháng 
Chạp năm Mậu Tuất đến ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

b) Địa điểm: Trên các ô cây xanh giữa dải phân cách đường Hùng Vương, 
đoạn từ cầu Đông Kinh đến Thư viện tỉnh.   

c) Ý tưởng thiết kế: Tạo dựng một đường hoa Xuân rực rỡ, kết nối với 
khu triển lãm cây hoa Đào đẹp. Trong đó hoa Đào là chủ đạo và đan xen thêm 
các loại hoa khác như: Cúc, Trạng Nguyên và một vài loài hoa, cây cảnh khác...  

d) Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý đô thị thành phố tham mưu phối hợp 
với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. 
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5. Phối hợp tổ chức Lễ phát động trồng cây hoa Đào Xuân Kỷ Hợi 
năm 2019 và tiếp nhận trồng cây hoa Đào từ Ban Tổ chức 

a) Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 12/02/2019 (tức ngày 8 tháng Giêng 
năm Kỷ Hợi).  

b) Địa điểm:  

- Dự Lễ phát động: Tại khuôn viên khu di tích Thành Nhà Mạc, phường 
Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

- Địa điểm trồng cây: Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với các đơn vị 
liên quan tham mưu. 

c) Nội dung: 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; 

- Phát biểu phát động Tết trồng cây hoa Đào trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Phát biểu hưởng ứng Lễ phát động trồng cây hoa Đào; 

- Các Đại biểu tham gia trồng cây hoa Đào tại một số điểm đã được chuẩn 
bị trước. 

d) Thành phần mời dự: 

- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, 
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh. 

- Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Lãnh 
đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các phòng, ban, đoàn thể, phường, xã của thành 
phố Lạng Sơn. 

- Đại diện lực lượng Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan tỉnh (100 
người) và thành phố Lạng Sơn (100 người). 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú tại Lạng Sơn. 

e) Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế thành phố tham mưu phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. 

6. Phối hợp tổ chức các Tour du lịch tham quan vườn Đào - mùa Xuân 
Xứ Lạng 

a) Thời gian: Từ ngày 30/01/2019 đến hết ngày 16/02/2019 (từ ngày 25 
tháng Chạp năm Mậu Tuất đến ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

b) Nội dung: Tham quan, quay phim, chụp ảnh nghệ thuật tại các điểm 
trồng Đào trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; học hỏi kinh nghiệm trồng Đào của 
người dân địa phương; kết nối tuyến du lịch tâm linh, mua sắm trong thành phố 
Lạng Sơn và khu vực lân cận. 

c) Đơn vị tổ chức thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tham 
mưu phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan. 
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7. Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, thể 
thao, khiêu vũ, thời trang hiện đại và truyền thống (có lịch trình chi tiết riêng) 

a) Địa điểm: Khu công viên Chi Lăng giai đoạn I và giai đoạn II. 

b) Thời gian: Xen kẽ trong các ngày diễn ra Lễ hội. 

c) Thành phần và nội dung: Theo Chương trình của tỉnh. 

d) Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao, phòng Văn  
hóa và Thông tin thành phố. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế thành phố 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao trang trí gian hàng của thành phố để quảng bá về tiềm năng phát triển kinh 
tế, văn hóa của địa phương. Lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của 
thành phố để trưng bày, bán và ít nhất 05 cây hoa Đào đẹp để trang trí, trưng bày 
tại tại gian hàng. 

- Vận động các các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ gia đình làm kinh tế 
tham gia các sản phẩm trưng bày tại không gian văn hóa du lịch gắn với giới 
thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng du lịch của thành phố.  

- Hướng dẫn, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân 
trên địa bàn tích cực trồng, chăm sóc cây Đào và chuẩn bị các điều kiện cần thiết 
tham gia các hoạt động tại Lễ hội. Hướng dẫn, đôn đốc UBND các phường, xã 
và một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc lựa chọn cây đào tham gia 
trưng bày triển lãm hoa đào đẹp tại khu vực do Ban Tổ chức bố trí. 

- Chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, trồng, chăm sóc số cây Đào của Ban 
Tổ chức bàn giao cho thành phố sau khi kết thúc Lễ hội hoa Đào. Tham mưu 
phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ phát động 
trồng cây hoa Đào Xuân Kỷ Hợi năm 2019 theo Kế hoạch.  

- Phối hợp với Sở Công Thương, Công ty tổ chức sự kiện, các tổ chức, cá 
nhân liên quan tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm phục 
vụ Tết của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.  

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Kinh tế tham 
gia trưng bày cây hoa Đào đẹp; thiết kế, trưng bày không gian văn hóa du lịch 
gắn với giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng du lịch của thành phố tại 
khu không gian trưng bày (diện tích 10m x 4m = 40m2) do Ban Tổ chức bố trí. 
Báo cáo phương án với Lãnh đạo thành phố trước ngày 23/01/2019 (tức trước 
ngày 18 tháng Chạp năm Mậu Tuất) trên cơ sở ý tưởng: Thiết kế tạo dựng một 
khu không gian văn hóa chủ đạo là hoa Đào gắn với thiên nhiên, cảnh quan, văn 
hóa - lịch sử con người của địa phương.  

- Thiết kế bảng giới thiệu về cây hoa Đào cho các đơn vị phường, xã và 
thành phố tham gia triển lãm, trưng bày hoa Đào đẹp. 
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- Tham mưu cho UBND thành phố phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật trong 
khuôn khổ Lễ hội hoa Đào lần thứ II.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Đôn đốc các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giới 
thiệu về hình ảnh hoa Đào Xứ Lạng và Lễ hội hoa Đào bằng nhiều hình thức. 
Trước và trong thời gian diễn ra Lễ hội hoa Đào thực hiện đưa các clip, hình ảnh 
về hoa đào, du lịch thành phố trên màn hình led. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao thực hiện trang trí gắn với 
quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa của thành phố Lạng Sơn tại gian 
hàng của thành phố. 

4. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

- Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện công tác chỉnh trang cảnh 
quan đô thị, trang trí hoa tươi mừng Đảng - mừng Xuân trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trang trí đường 
hoa Xuân; trang trí các cụm, chậu, thảm hoa trong Công viên Chi Lăng, trên 
tuyến đường Hùng Vương theo phương án đã được phê duyệt. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế và đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất vị trí 
trồng các cây hoa Đào của Ban Tổ chức bàn giao sau khi kết thúc Lễ hội hoa Đào. 

5. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm 
tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau thời gian diễn ra Lễ hội hoa 
Đào lần thứ II. 

- Tham mưu cho UBND thành phố đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện 
các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, đảm bảo các hoạt động, nội dung 
tham gia tại Lễ hội đạt kết quả cao nhất. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

Kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH Huy Hoàng đảm bảo công tác vệ sinh môi 
trường trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực diễn ra các hoạt động lễ hội hoa Đào; 
nghiên cứu, lắp đặt từ 03 - 04 nhà vệ sinh công cộng di động tại khu vực Công viên 
Chi Lăng trong thời gian diễn ra Lễ hội.  

7. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố 

Xây dựng Kế hoạch và triển khai để tăng cường phối hợp với UBND các 
phường, xã trong việc duy trì trật tự vỉa hè, lòng đường. Tuyệt đối không để 
người dân tham gia bán hàng tại khu vực triển lãm và trưng bày gian hàng làm 
ảnh hưởng đến không gian chung và mỹ quan đô thị.  

8. Công an thành phố 

Xây dựng kế hoạch và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an 
toàn giao thông trong thời gian tổ chức Lễ hội hoa Đào lần thứ II. 
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9. UBND các phường, xã 

- Tăng cường tuyên truyền về Lễ hội hoa Đào gắn liền với các hoạt động 
tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi 
trường, chỉnh trang đô thị trên địa bàn. 

- Chủ trì hướng dẫn, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân 
dân trên địa bàn tích cực trồng, chăm sóc cây Đào và chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết tham gia các hoạt động tại Lễ hội.  

- Mỗi phường, xã lựa chọn ít nhất 03 cây đào đẹp tham gia trưng bày 
triển lãm tại Lễ hội, trong đó lực chọn 01 cây đặc sắc để Ban Tổ chức chấm giải 
(nội dung này khuyến khích các phường, xã lựa chọn nhiều cây đào đẹp để dự 
thi). Khuyến khích các phường, xã vận động các doanh nghiệp, nghệ nhân, nhà 
vườn tham gia triển lãm hoa Đào.  

- Đề xuất, lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của địa phương để tham gia 
trưng bày, quảng bá và bán tại gian trưng bày của thành phố theo hướng dẫn của 
phòng Kinh tế và Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. 

- Khuyến khích các phường, xã căn cứ tình hình thực tế, tổ chức các hoạt 
động như hội hoa Đào, hội chợ hoa Đào. Tổ chức cho nhân dân, du khách tham 
quan các điểm trồng Đào, các vườn Đào trên địa bàn, qua đó góp phần quảng bá, 
nâng cao giá trị cây hoa Đào.  

- Nghiên cứu phương án xây dựng điểm trồng Đào, khu vực trồng Đào 
cảnh quan để thu hút du khách đến tham quan. Phấn đấu đến năm 2021, mỗi 
phường, xã có ít nhất 01 điểm trồng Đào cảnh quan để trở thành điểm du lịch. 

- UBND phường Chi Lăng: Xây dựng phương án và phân công lực 
lượng công an, dân quân tự vệ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự; đảm bảo vệ 
sinh môi trường trong quá trình diễn ra Lễ hội hoa Đào. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân 
Kỷ Hợi năm 2019. UBND thành phố yêu cầu các phòng ban liên quan, UBND 
các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Sở VH,TT&DL tỉnh; 
- Các phòng, ban, đơn vị TP liên quan; 
- UBND các phường, xã; 
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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