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KẾ HOẠCH 

Tham gia Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

tỉnh phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa 

Đào Xứ Lạng;  

Kế hoạch số 151/KH-BCĐ ngày 29/12/2020 của Ban Chỉ đạo các ngày kỷ 

niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 về tổ chức các 

ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 09/01/2021 của Ban chỉ đạo các ngày kỷ 

niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Festival Hoa Đào - Xuân Xứ 

Lạng năm 2021; Thông báo số 11/TB-BTC ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ban 

tổ chức Festival hoa Đào xuân Xứ Laṇg năm 2021 về Thể lê ̣ tổ chức cuôc̣ thi 

Vườn cây hoa Đào đep̣ và cây hoa Đào đep̣ Xứ Laṇg - xuân Tân Sửu 2021. 

Để tham gia tốt các hoaṭ đôṇg trong khuôn khổ Festival hoa Đào - xuân 

Xứ Laṇg 2021, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tham gia Festival Hoa Đào 

- Xuân Xứ Lạng năm 2021 trên địa bàn thành phố cu ̣thể 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 

Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021. 

- Góp phần tạo ra không gian, 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 Tân Sửu 

2021. 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; Nhân dân có những trải nghiêṃ 

và ghi laị dấu ấn về hoa Đào Xứ Laṇg. 

2. Yêu cầu 

- Tham gia, thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch của tỉnh, tất cả các 

hoạt động phải thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống dịch COVID-19 

theo chỉ đạo của tỉnh. Chỉ đạo tham gia tốt các hoaṭ đôṇg theo nhiêṃ vu ̣đươc̣ 

phân công và phối hơp̣ tổ chức thành công Festival hoa Đào - xuân Xứ Laṇg góp 

phần quảng bá, tổ chức tốt các tuyến điểm du lịch trên địa bàn thành phố. 

- 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. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ 
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1.  Nội dung, hiǹh thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền, giới thiệu về Festival hoa Đào - xuân Xứ Laṇg, hình ảnh hoa 

Đào Xứ Lạng và Hôị chơ ̣hoa Đào thành phố Laṇg Sơn trên màn hình Led, cổng 

chào, tuyên truyền xe thông tin lưu động, hệ thống loa truyền thanh phường, xã, 

khối, thôn; tuyên truyền quảng bá trên các phương tiêṇ thông tin đaị chúng, maṇg 

xã hôị... nhằm thu hút sư ̣quan tâm, tham gia của Nhân dân và du khách. 

- Lắp đăṭ, thay mới môṭ số pano giới thiêụ, quảng bá về các hoaṭ đôṇg 

Festival hoa Đào - xuân Xứ Laṇg, lê ̃hôị, văn hóa, du lic̣h... trên điạ bàn thành 

phố Laṇg Sơn. 

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2021 đến tháng 02/2021. 

3. 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. 

III. CÁC NÔỊ DUNG DO THÀNH PHỐ CHỦ TRÌ 

1. Thực hiện thiết kế trang trí đường hoa Xuân  

a) Địa điểm: Công viên Chi Lăng (từ phía Nam cầu Đông Kinh đến khu vực 

đền Mẫu Thoải) đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

b) Nôị dung thưc̣ hiêṇ 

* Phòng Quản lý đô thị thực hiện 

Taọ dưṇg môṭ đường hoa xuân rưc̣ rỡ sắc màu, kết nối đồng bô ̣với không 

gian tổ chức Festival hoa Đào - xuân Xứ Laṇg với chủ đề “Laṇg Sơn - Tình yêu 

và hoa Đào” thể hiêṇ niềm tư ̣hào của Nhân dân Xứ Laṇg với hoa Đào, góp phần 

xây dưṇg hình ảnh thành phố Laṇg Sơn - thành phố hoa Đào.  

Đường hoa xuân có chiều dài 380m, đươc̣ chia làm 5 đoaṇ với 12 cuṃ mô 

hình; 01 cổng chính và 02 cổng phu;̣ 03 sân khấu phuc̣ vu ̣các hoaṭ đôṇg văn hóa 

văn nghê.̣ Sử duṇg các loaị hoa trang trí có màu sắc rưc̣ rỡ phù hơp̣ với không 

khí mừng Đảng, mừng xuân như cúc vaṇ tho,̣ cúc mâm xôi, hoa xác pháo, traṇg 

nguyên, da ̣yến thảo... kết hợp với lắp đặt một số mô hình, biểu tượng gắn ánh 

sáng Led nghệ thuật.  

Bố trí các pano, môṭ số tiểu cảnh với các nôị dung về mừng Đảng, mừng 

xuân, các nét văn hóa truyền thống đăc̣ sắc nhằm taọ dưṇg môṭ không gian đa 

sắc màu, đâṃ bản sắc và hài hòa sắc xuân. 

* Giao UBND các phường, xã thưc̣ hiêṇ trưng bày hoa Đào taị đường 

hoa Xuân như sau:  

- UBND các phường, xã Vĩnh Trại, Hoàng Văn Thụ, Đông Kinh, Chi 

Lăng, Tam Thanh, Hoàng Đồng Mai Pha: mỗi đơn vị tham gia trưng bày ít nhất 

03 cây hoa đào đẹp taị đường hoa xuân taị vi ̣trí theo quy điṇh của phòng QLĐT. 

- UBND xã Quảng Lạc: vận động các thành viên Hợp tác xã hoa đào, mỗi 

thành viên tham gia trưng bày ít nhất 01 cây đào đẹp tại đường hoa Xuân do 

thành phố thực hiện, đảm bảo tổng số tham gia ít nhất 10 cây hoa đào. 

Lưu ý: Số lươṇg cây hoa Đào trưng bày taị đường hoa xuân khác với số 

lươṇg tham gia thi cây Đào đep̣ 
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* Giao Trung tâm VHTT bố trí âm thanh phục vụ các hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật trên đường Hoa xuân; trong ngày khai mạc bố trí người thuyết trình giới 

thiệu về đường hoa xuân Xứ Lạng phục vụ Đoàn đại biểu tham quan. Bố trí các 

hoạt động nghệ thuật đường phố, ưu tiên những hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa 

các dân tộc Lạng Sơn; quản lý các hoạt động trên các sân khấu của đường hoa, đảm 

bảo các hoạt động nghệ thuật diễn ra phục vụ nhân dân và du khách. 

c) Thời gian thực hiện: thực hiện thiết kế, trang trí từ ngày 20/01/2021 

đến ngày 03/02/2021 (Tức ngày 08 tháng chạp đến ngày 22 tháng chạp năm 

Canh Tý). Trưng bày, phục vụ nhân dân từ ngày 03/02/2021 đến hết ngày 

26/02/2021 (tức ngày 22 tháng chạp năm Canh Tý đến hết ngày 15 tháng Giêng 

năm Tân Sửu). 

d) Cơ quan thực hiện: Phòng QLĐT chủ trì, phối hợp với phòng VHTT, Kinh 

tế, Trung tâm VHTT thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan. 

2. Tổ chức Hội chợ hoa đào tại xã Quảng Lạc 

a) Thời gian:  

Khai mạc hôị chơ:̣ sáng ngày 28/01/2021 (tức ngày 16 tháng Chạp năm 

Canh Tý). 

Sau khai mạc Hội chợ, các nhà vườn duy trì đón du khách và Nhân dân 

tham quan các vườn Đào đến hết ngày 26/02/2021 (tức ngày 15 tháng Giêng 

năm Tân Sửu).       

b) Địa điểm: Khu trung tâm UBND xa,̃ km6 thôn Quảng Trung 1, xã 

Quảng Lạc. 

c) Nôị dung: Theo chương trình của UBND xã Quảng Lạc. 

d) Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã Quảng Lạc. 

đ) Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế, VHTT, Trung tâm VHTT và các đơn 

vị liên quan. 

(Có kế hoạch riêng). 

3. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật âm nhạc đường phố gắn với các hoạt 

động tại Phố đi bộ Kỳ Lừa  

a) Thời gian: tối thứ 6, thứ 7 hằng tuần. 

b) Địa điểm: Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn. 

- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa, Thành đoàn, Trung 

tâm VHTT và các đơn vị liên quan. 

(Có kế hoạch riêng). 

4. Tổ chức Hội chợ trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP 

và sản phẩm đặc trưng địa phương và Hội thi “Hương sắc ẩm thực” thành 

phố Lạng Sơn mở rộng lần thứ V xuân Tân Sửu 2021 

a) Thời gian: ngày 09 - 10/3/2021 (tức ngày 26 - 27 tháng Giêng năm Tân 

Sửu). 

b) Địa điểm: Trung tâm Hội chợ thương mại tỉnh. 

c) Cơ quan thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Phòng VHTT, Kinh 

tế, Văn phòng HĐND-UBND và các đơn vị liên quan. 
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(Có kế hoạch riêng). 

IV. CÁC NÔỊ DUNG THÀNH PHỐ THAM GIA PHỐI HƠP̣ THƯC̣ 

HIÊṆ 

1. Tham dự Lễ khai mạc Festival (Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh) 

a) Thời gian: 20h00 thứ sáu, ngày 05/02/2021 (Tức ngày 24 tháng Chap̣ 

năm Canh Tý). 

b) Địa điểm: Quảng trường công viên Chi Lăng, đường Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

c) Nội dung thực hiện: Theo phân công của tỉnh. 

d) Thành phần mời  dự: Theo thành phần mời của BTC tỉnh 

2. Tham gia Cuộc thi Vườn Đào đẹp và cây Đào đẹp Xứ Lạng - xuân 

Tân Sửu 2021 (Có thể lệ cuộc thi riêng taị Thông báo số 11/TB-BTC ngày 12 

tháng 01 năm 2021 của Ban tổ chức Festival hoa Đào - xuân Xứ Laṇg năm 

2021 kèm theo). 

a) Thời gian  

- Thời gian chấm điểm vườn Đào đẹp: từ ngày 26/01/2021 - 31/01/2021 

(tức từ ngày 14 - 19 tháng Chap̣ năm Canh Tý). 

- Chấm điểm cây Đào đẹp: từ ngày 01/02/2021 - 02/02/2021 (tức từ ngày 

20 - 21 tháng Chap̣ năm Canh Tý). Thời gian trưng bày trước 01/02/2021 (tức 

ngày 20 tháng chap̣ năm Canh Tý). 

- Ban giám khảo xem xét, lựa chọn quyết định giải thưởng: từ ngày 

03/02/2021 - 04/02/2021 (tức từ ngày 22 - 23 tháng Chap̣ năm Canh Tý). Các 

cây hoa Đào đẹp đạt giải sẽ trưng bày tại khu vực đường Hoa Xuân đến khi kết 

thúc sư ̣kiêṇ. 

- Trao giải thưởng trong chương trình Khai mạc Festival hoa Đào - xuân 

Xứ Laṇg: ngày 05/02/2021 (tức ngày 24 tháng Chap̣ năm Canh Tý). 

b) Số lượng:  

- Về tham gia thi vườn Đào đẹp: 

+ UBND xã Quảng Lạc, xa ̃Hoàng Đồng chọn ít nhất 02 vườn Đào tiêu 

biểu tham gia. 

+ Các phường xã Vĩnh Trại, Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Chi Lăng, 

Đông Kinh, Mai Pha: mỗi đơn vị lựa chọn 01 vườn Đào tiêu biểu tham gia; 

- Về tham gia thi cây hoa Đào đep̣:  

+ Các phường xã (Vĩnh Trại, Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Chi Lăng, 

Đông Kinh, Mai Pha): Mỗi phường, xa ̃lựa chọn ít nhất 01 cây đào đẹp tham gia. 

+ Các xã (Hoàng Đồng, Quảng Lạc): Mỗi xã lựa chọn 02 cây đào đẹp 

tham gia. 

(Địa điểm tập kết cây Đào tại khu vưc̣ đường hoa xuân đoaṇ từ đền Cô bé 

thươṇg ngàn đến đền Cửa Đông):  

c) Thời gian đăng ký: 
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- Đề nghị các phường, xã lựa chọn, đăng ký thông tin vườn Đào gồm: Tên 

nhà vườn, điạ chỉ, số điêṇ thoaị liên hê,̣ quy mô, diêṇ tích và các nôị dung liên 

quan khác; cây Đào đẹp tham gia cuộc thi về UBND thành phố (qua phòng Kinh 

tế thành phố tổng hơp̣) trước ngày 18/01/2021 để tổng hợp, báo cáo tỉnh. 

- Phòng Kinh tế tổng hơp̣ danh sách tham gia vườn Đào đep̣, cây Đào đep̣ 

về Trung tâm Văn hóa - Nghê ̣ thuâṭ tỉnh (cơ quan thường trưc̣ tổ chức Hôị thi) 

trước ngày 20/01/2021. 

c) Về quy mô, tiêu chí lựa chọn các vườn cây hoa Đào đẹp tham gia 

cuộc thi (Theo thông báo số 11/TB-BTC ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ban tổ 

chức Festival hoa Đào xuân Xứ Laṇg năm 2021 về Thể lê ̣tổ chức cuôc̣ thi Vườn 

cây hoa Đào đep̣ và cây hoa Đào đep̣ Xứ Laṇg - xuân Tân Sửu 2021 gửi kèm 

trên ioffice). 

- Quy mô: Vườn đào trồng tối thiểu từ 100 cây hoa Đào trở lên, mâṭ đô ̣

trồng hơp̣ lý, bố cuc̣ hài hòa. 

- Nội dung, tiêu chí chấm điểm: Ngoài yêu cầu về quy mô, số lượng cây 

hoa Đào/01vườn Đào và các nội dung chấm điểm theo tiêu chí. Các vườn Đào 

phải đảm bảo vê ̣sinh môi trường, có sư ̣đầu tư về khoa hoc̣ ky ̃thuâṭ..., đồng thời 

có thuyết minh giới thiệu (thời lượng không quá 10 phút/1 vườn); bố trí trang trí 

vườn đào, tạo cảnh quan, không gian đẹp, có lối đi thuâṇ lơị, giới thiêụ trưc̣ 

quan sinh đôṇg taọ điểm nhấn để quảng bá thu hút Nhân dân đến tham quan, 

thưởng ngoaṇ hoăc̣ thu hút khách mua đào taị vườn. 

3. Phối hợp tổ chức các tour du lịch tham quan vườn hoa Đào trên địa 

bàn thành phố gắn với một số điểm du lịch tiêu biểu 

a) Thời gian: trong tháng 1, 2 năm 2021. 

b) Lộ trình tham quan: Tham quan các tour như sau: 

+ Tour 1: Chùa Tam Thanh - Thành nhà Mạc - Chùa Thành - thăm vườn 

Đào Khu vực Phai Luông - phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.  

+ Tour 2: thành phố Lạng Sơn - Khu du lịch Mẫu Sơn - thăm vườn Đào 

Mẫu Sơn  - thành phố Lạng Sơn. 

+ Tour 3: Thành phố Lạng Sơn - đền Mẫu Đồng Đăng - Chùa Tân Thanh 

- thăm vườn Đào thôn Phai Trần - xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

- Địa điểm: Tổ chức cho nhân dân và du khách tham quan các vườn Đào 

thôn Phai Trần,  xã Hoàng Đồng; khu Phai Luông, phường Chi Lăng và Hợp tác 

xã hoa Đào xóm Bản Cao, xã Quảng Lạc... 

Trong đó, vận động các hộ gia đình trồng hoa Đào tại xóm Bản Cao, thôn 

Quảng Hồng, xã Quảng Lạc; thôn Phai Trần, xã Hoàng Đồng tạo điều kiện cho 

nhân dân và du khách tham quan, quay phim, chụp ảnh nghệ thuật; trải nghiệm 

học hỏi kinh nghiệm trồng Đào của người dân địa phương... 

- Đơn vị phối hơp̣ thực hiện: UBND xã Quảng Lạc; xã Hoàng Đồng; 

phòng Kinh tế, VHTT, Trung tâm VHTT và các đơn vị liên quan. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí thực hiện: 
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- Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện 

hành; 

- Nguồn xã hội hóa; 

- Nguồn hợp pháp khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. 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 phòng QLĐT và các đơn vị liên quan thực hiện trang trí 

đường hoa Xuân tại Công viên Chi Lăng (từ phía Nam cầu Đông Kinh đến khu vực 

đền Mẫu Thoải) đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

- Liên hệ với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình 

Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tuyên 

truyền, quảng bá các vườn Đào cảnh quan phục vụ nhân dân và du khách tham 

quan. Hướng dẫn, đôn đốc các phường, xã thực hiện trang trí không gian vườn 

Đào phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan. 

2. 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. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng VHTT, Trung tâm VHTT và các đơn vị liên 

quan thực hiện trang trí đường hoa Xuân tại Công viên Chi Lăng (từ phía Nam 

cầu Đông Kinh đến khu vực đền Mẫu Thoải) theo phương án đã được phê duyệt. 

3. Phòng Kinh tế 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 tại đường hoa Xuân tại Công viên Chi Lăng (từ phía Nam cầu Đông 

Kinh đến khu vực đền Mẫu Thoải) do Thành phố được giao chủ trì thực hiện. 

- Phối hợp với phòng VHTT và các phường, xã vận động các gia đình có 

vườn đào cải tạo cảnh quan, tạo điều kiện cho nhân dân và du khách đến tham 

quan, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc hoa Đào. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các phường, xã lựa chọn Vườn đào, cây đào đẹp, 

tiêu biểu tham gia cuộc thi Vườn Đào đẹp và cây Đào đẹp Xứ Lạng - xuân Tân 

Sửu 2021.  

Tổng hơp̣ danh sách tham gia vườn Đào đep̣, cây Đào đep̣ về Trung tâm 

Văn hóa - Nghê ̣ thuâṭ tỉnh (cơ quan thường trưc̣ tổ chức Hôị thi) trước ngày 

20/01/2021 taị điạ chỉ số 02 đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố 

Laṇg Sơn (đ/c Hương - Phó trưởng phòng tuyên truyền, cổ đôṇg triển lãm, điêṇ 

thoaị 083.699.1007) 
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- 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 (nếu có).  

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện công tác thông tin tuyên 

truyền, cổ động trực quan trên địa bàn.  

- Chủ trì, phối hợp với phòng VHTT và các đơn vị liên quan thực hiện 

Ngày hội Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng năm 2021; Xây dựng và tập luyện 

chương trình biểu diễn nghệ thuật âm nhạc đường phố gắn với các hoạt động tại 

phố đi bộ Kỳ Lừa; bố trí âm thanh phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật 

trên con đường Hoa; bố trí người thuyết trình giới thiệu về con đường hoa Xứ 

Lạng phục vụ Đoàn đại biểu tham quan. Phối hợp với phòng QLĐT và các đơn 

vị liên quan thực hiện trang trí đường hoa Xuân tại Công viên Chi Lăng (từ phía 

Nam cầu Đông Kinh đến khu vực đền Mẫu Thoải). 

- 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 Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021 theo Kế hoạch của tỉnh.  

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 Festival Hoa 

Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021 theo Kế hoạch của tỉnh.  

- 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 Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021 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 Festival Hoa 

Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021; nghiên cứu, lắp đặt nhà vệ sinh công cộng di 

động tại khu vực Công viên Chi Lăng trong thời gian diễn ra Festival Hoa Đào.  

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 trong thời gian diễn ra 

Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021.  

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 Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021. 

- Phối hợp với xã Quảng Lạc triển khai phương án điều tiết giao thông 

khu vực tổ chức Hội hoa Đào và tại vườn Đào cảnh quan xóm Bản Cao, xã 

Quảng Lạc trong thời gian tổ chức các hoạt động tại khu vực này. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 
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Chỉ đạo các trường học trên địa bàn trồng và chăm sóc cây hoa Đào, lưu ý 

phối hợp với các tập thể hoặc cá nhân có kinh nghiệm chăm sóc vườn đào để các 

cây hoa Đào sinh trưởng tốt. 

10. UBND các phường, xã 

- Tăng cường tuyên truyền về Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 

2021 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 Festival Hoa Đào.  

- Về tham gia trưng bày cây đào tại đường hoa Xuân: 

+ Giao UBND các phường, xã Vĩnh Trại, Hoàng Văn Thụ, Đông Kinh, Chi 

Lăng, Tam Thanh, Hoàng Đồng Mai Pha: mỗi đơn vị tham gia trưng bày ít nhất 03 

cây hoa đào đẹp taị đường hoa xuân taị vi ̣trí theo quy điṇh của phòng QLĐT. 

+ UBND xã Quảng Lạc: vận động các thành viên Hợp tác xã hoa đào, mỗi 

thành viên tham gia trưng bày ít nhất 01 cây đào đẹp tại đường hoa Xuân do 

thành phố thực hiện, đảm bảo tổng số tham gia ít nhất 10 cây hoa đào. 

Khuyến khích các phường, xã vận động các doanh nghiệp, nghệ nhân, nhà 

vườn tham gia trưng bày.  

- Về tham gia thi vườn đào đẹp: Lựa chọn các vườn Đào tiêu biểu, cây 

Đào đẹp tham gia cuộc thi vườn Đào đẹp và cây Đào đẹp Xứ Lạng - xuân Tân 

Sửu 2021 do tỉnh tổ chức theo số lượng, tiêu chí và thời gian đăng ký tại mục 2 

phần IV Kế hoạch này và theo Thể lệ cuộc thi. 

- Về tham gia thi cây hoa Đào đẹp: Mỗi phường, xã lựa chọn ít nhất 01 cây 

đào đẹp tham gia theo quy định tại Thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành, riêng 

xã Quảng Lạc và Hoàng Đồng lựa chọn 02 cây đào đẹp tham gia. 

- 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 (vườn hoa Đào khu Phai 

Luông phường Chi Lăng; thôn Nà Sèn xã Hoàng Đồng...), qua đó góp phần 

quảng bá, nâng cao giá trị cây hoa Đào.  

- UBND phường Chi Lăng: Ngoài các nhiệm vụ trên, xây dựng phương 

án và phân công lực lượng công an, bảo vệ dân phố phối hợp đảm bảo an ninh 

trật tự; đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình diễn ra Festival Hoa Đào - 

Xuân Xứ Lạng năm 2021. 

- UBND xã Quảng Lạc:  

+ Vận động các thành viên Hợp tác xã hoa đào, mỗi thành viên tham gia 

trưng bày ít nhất 01 cây đào đẹp tại đường hoa Xuân do thành phố thực hiện, 

đảm bảo tổng số tham gia ít nhất 10 cây hoa đào 

+ Chủ trì tổ chức Hội chợ hoa Đào theo Kế hoạch đã ban hành. 

+ Lựa chọn ít nhất 02 vườn Đào tiêu biểu, 02 cây Đào đẹp tham gia Cuộc 

thi Vườn Đào đẹp và cây Đào đẹp Xứ Lạng - xuân Tân Sửu 2021 theo số lượng, 

tiêu chí và thời gian đăng ký tại mục 4 phần II Kế hoạch này.  
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+ Phối hợp với các đơn vị chuyên môn tuyên truyền cho các hộ gia đình 

trồng Đào chăm sóc, trang trí cảnh quan vườn Đào và tạo điều kiện cho nhân 

dân, du khách đến tham quan, quay phim, chụp ảnh nghệ thuật, trải nghiệm học 

hỏi kinh nghiệm trồng Đào. Thực hiện trang trí không gian vườn Đào tại xóm 

Bản Cao, thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc phục vụ nhân dân và du khách đến 

tham quan. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 

2021. 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 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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