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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN TỔ CHỨC FESTIVAL HOA ĐÀO 

XUÂN XỨ LẠNG NĂM 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  /TB-BTC 

 

     Lạng Sơn, ngày         tháng 01 năm 2021 

  
THÔNG BÁO 

Thể lệ tổ chức Cuộc thi Vườn cây hoa Đào đẹp  

và cây hoa Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Tân Sửu 2021 

 
 

Thực hiện 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 giai đoạn 2021-2025 về tổ chức 

Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021; Quyết điṇh số 13 /QĐ-BCĐ ngày      

11/01/2021 của Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm,  sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 - 2025 về viêc̣ thành lâp̣ Ban Tổ chức và các Tiểu ban phuc̣ vu ̣

Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021; 

Ban Tổ chức Festivail Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng 2021 thông báo Thể lệ tổ 

chức Cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp và cây hoa đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Tân 

Sửu năm 2021 như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm lựa chọn những vườn đào đẹp, cây hoa đào đẹp, chất lượng để tôn 

vinh, giới thiệu, quảng bá nhân dịp Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021. 

- Thông qua cuộc thi nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của các 

hộ kinh doanh và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với công tác bảo tồn, 

phát triển, nhân rộng các mô hình trồng đào; hình thành các sản phẩm từ hoa đào... 

qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ; từng bước 

xây dựng hình ảnh hoa đào trở thành thương hiệu nhận diện của tỉnh Lạng Sơn. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tham gia hoạt 

động khởi nghiệpđổi mới, sáng tạo.  

-Tạo điều kiện để các nhà vườn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được gặp gỡ, 

giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp trồng, chăm sóc cây hoa đào. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức cuộc thi phải đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả; tiêu chí và cách 

thức chấm điểm thực hiện đúng theo quy định Thể lệ của Ban tổ chức đã ban hành. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1. Các nhà vườn trồng cây hoa đào tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ 

thể: 

- UBND thành phố Lạng Sơn: Lựa chọn 05-06 vườn đào; từ 01-05 cây đào 

đẹp tham gia dự thi. 



 

 

- UBND các huyện: Mỗi huyện chọn ít nhất 01vườn đào; từ 01-05 cây đào 

đẹp tham gia dự thi. 

(Khuyến khích các huyện, thành phố lựa chọn những vườn đào, cây đào 
chưa từng tham gia các cuộc thi trước đăng ký tham gia....) 

2. Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không là chủ sở hữu 

các vườn đào, cây hoa đào tham gia dự thi. 

III. TIÊU CHÍ THAM GIA VƯỜN CÂY HOA ĐÀO ĐẸP, CÂY HOA 

ĐÀO ĐẸP 

 1. Tiêu chí Vườn cây hoa đào đẹp: Thang điểm: 100 điểm. 

2.1. Quy mô (20 điểm) 

- Vườn trồng tối thiểu từ 100 cây hoa đào trở lên. 

- Vườn đào có mật độ trồng hợp lý, bố cục hài hòa. 

 2.2. Hình thức vườn cây hoa đào (60 điểm) 

- Các cây hoa đào trong vườn có nụ, có hoa nở đều đẹp; có lá, chồi lộc 

xanh tươi; có nhiều cây dáng thế đẹp; cây không sâu bệnh. 

- Vườn cây đào sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Vườn cây đào có sự đầu tư về khoa học kỹ thuật,về bảo tồn các giống đào 

quý và mang ý tưởng khởi nghiệp. 

2.3. Tiêu chí khác (10 điểm) 

- Có thuyết minh giới thiệu về vườn đào, có tính thuyết phục (không quá 10 

phút/01 vườn); 

-Vườn cây hoa đào có lối đi lại thuận tiện; có các hình thức trang trí; giới 

thiệu trực quan sinh động nhằm tạo điểm nhấn để quảng bá, thu hút nhân dân đến 

thăm quan, thưởng ngoạn, hoặc thu hút khách đến mua đào tại vườn. 

4. Điểm thưởng:(10 điểm) 

- Vườn có chủng loại đào phong phú, có cây hoa đào lâu năm, độc đáo, quý 

hiếm. 

- Nhà vườn có ý tưởng sáng tạo, vườn đào có khả năng trở thành mô hình 

điểm để học tập, nhân rộng, phát triển du lịch. 

2. Tiêu chí cây hoa đào đẹp: Thang điểm: 100 điểm. 

STT 
Nôị dung 

chấm 
Yêu cầu nghệ thuâṭ 

Thang 

điểm 

I TỔNG QUAN 25 điểm 

1 Dáng cây 
Cây có dáng tự nhiên, dáng thế đep̣, tổng thể cây 

Đào nhìn cân xứng. 
15 điểm 



 

 

2 
Chậu, ang, 

bể và bài trí 

Vị trí trồng hơp̣ lý, vững chắc, hài hòa, cân đối với 

cây, có thảm cỏ, rêu đẹp, kiểu dáng, mầu sắc phù 

hơp̣ với cây. 

10 điểm 

II CHI TIẾT 75 điểm 

 

1 

 

Gốc, rê,̃ 

thân cây 

Gốc to, chắc chắn, rê ̃cây có độ bám đất, cấu trúc 

hài hòa với dáng, thế cây. Cây lâu năm, già lũa, 

cân đối, phô trương đươc̣ vẻ đep̣ 

 

20 điểm 

2 Cành, dăm 
Các nhánh cành tỏa đều, phân bố hài hòa, các dăm 

dày, mềm maị, không sâu bêṇh 
15 điểm 

3 Lá 

Lá tươi màu đặc trưng, trải đều trên các dăm, 

không vàng úa, sâu bệnh, phần đầu dăm có những 

lá non, xanh, tổng thể hài hòa cân đối với dáng cây 

05 điểm 

4 Nu ̣
Cây có nhiều nụ, dải đều trên các cành, cuống nu ̣

chắc chắn 
15 điểm 

5 Hoa 
Nở đều, tươi, bông to, nở xòe, màu sắc đúng 

chủng loaị 
15điểm 

6 
Điểm 

thưởng 
Cây có tuổi đời 05 năm trở lên 05 điểm 

IV. PHƯƠNG THỨC CHẤM ĐIỂM VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  

1. Phương thức chấm điểm 

- Tổng điểm là 100 điểm theo các tiêu chí tiêu chí tại mục III Thể lệ này. 

Ban Giám khảo chịu trách nhiệm cụ thể hóa các tiêu chí trong Biểu chấm điểm.  

- Các thành viên Ban giám khảo chấm điểm độc lập. Số điểm của mỗi vườn 

cây hoa đào, cây hoa đào là kết quả chấm điểm trung bình cộng của tất cả các 

thành viên Ban Giám khảo; Số điểm chấm của các thành viên Ban giám khảo 

không được chênh lệch quá 10 điểm đối với từng nội dung (cây đào, vườn đào). 

- Trên cơ sở kết quả chấm điểm thực tế tại các vườn đào, cây hoa đào (có 

quay phim, chụp ảnh cụ thể), Ban giám khảo tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ban Tổ 

chức xem xét, quyết định giải thưởng. 

2. Cơ cấu giải thưởng 

2.1. Đối với Vườn cây hoa đào đẹp:Tổng số giải thưởng: 16 giải,trong đó: 

- Giải Nhất: 01 giải, 15.000.000 đồng/giải. 

- Giải Nhì:  02 giải,   10.000.000 đồng/giải. 

- Giải Ba: 03 giải,   8.000.000 đồng/giải. 



 

 

- Giải Khuyến khích: 05 giải, 5.000.000 đồng/giải. 

- Giải chuyên đề: 05 giải, 5.000.000 đồng/giải. 

2.2. Giải cây hoa đào đẹp: Tổng số giải thưởng: 16 giải, trong đó: 

- Giải Nhất: 01 giải, 10.000.000 đồng/giải. 

- Giải Nhì:  02 giải,   8.000.000 đồng/giải. 

- Giải Ba: 03 giải,   5.000.000 đồng/giải. 

- Giải Khuyến khích: 05 giải, 2.000.000 đồng/giải. 

- Giải chuyên đề: 05 giải, 2.000.000 đồng/giải. 

2.3. Giải thưởng: gồm Giấy chứng nhận đạt giải của Ban Tổ chức và tiền 

thưởng kèm theo.  

V. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN    

1. Thủ tục đăng ký tham gia 

- Đối với Vườn cây hoa đào đẹp: Đề nghị UBND các huyện, thành phố gửi 

thông tin đăng ký vườn đào tham gia cuộc thi (Tên nhà vườn, địa chỉ, số điện thoại 

liên hệ, quy mô, diện tích và các nội dung liên quan khác) về Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật tỉnh  (Cơ quan thường trực tổ chức Cuộc thi) trước ngày 20/01/2021; Địa 

chỉ: số 02đường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 

083.699.1007 ( Đ/c Hương- Phó trưởng phòng Tuyên truyền, cổ động triển lãm) 

- Đối với cây hoa đào đẹp: Đề nghị UBND các huyện, thành phố chuẩn bị từ 

01 đến 05 cây hoa đào, bố trí tại khu vực đường hoa Xuân (Công viên Chi Lăng đoạn 

từ Đền cô Bé Thượng Ngàn đến Đền Cửa Đông) BTC sẽ bố trí địa điểm cho các 

huyện để tham gia cuộc thi; đồng thời thực hiện trưng bày số lượng cây đào này đến 

khi kết thúc sự kiện. Thời gian trưng bày: trước 01/02/2021 (tức ngày 20 tháng Chạp 

năm Canh Tý). 

2. Tiến độ thực hiện 

- Ban Giám khảo tổ chức chấm điểm thực tế các vườn đào: Từ ngày 26/01/2021 

đến ngày 31/01/2021 (tức ngày 14 đến ngày 19  tháng Chạp năm Canh Tý). 

- Chấm điểm cây đào đẹp: Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 02/02/2021 (tức ngày 

20 đến ngày 21 tháng Chạp năm Canh Tý). 

- Trao giải thưởng: 20h00’ ngày 05/02/2020 (tức ngày 24 tháng Chạp năm 

Canh Tý), trong chương trình khai mạc Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 

2021. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ thư ký chủ động thông tin về thời gian Ban Giám khảo đi chấm điểm 

các vườn đào tại các huyện, thành phố theo tiến độ đề ra. 



 

 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố phân công 01 đồng chí phụ trách 

đưa Ban Giám khảo, Tổ Thư ký đến chấm các vườn đào (cung cấp thông tin cụ thể 

về họ tên, số điện thoại, đơn vị công tác cho Tổ thư ký qua số điện thoại 
083.699.1007 ( Đ/c Hương- Phó trưởng phòng Tuyên truyền, cổ động triển lãm, 

Trung tâm VHNT tỉnh). 

Trên đây là Thể lệ tổ chức Cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp và cây hoa đào 

đẹp Xứ Lạng - Xuân Tân Sửu năm 2021. Ban Tổ chức Festivail Hoa Đào - Xuân 

Xứ Lạng 2021 đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện 

để Cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp./.  

 

Nơi nhận: 
-  UBND  tỉnh; (B/c) 

- Đ/c Dương Xuân Huyên, PCT UBND tỉnh,  

Trưởng BTC Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng 

 năm 2021; (B/c) 

- Các Sở: VHTTDL, NN&PTNT; KHCN, TC; 

- UBND các huyện, TPLS; 

- Thành viên BTC Festival Hoa Đào - Xuân Xứ 

Lạng  năm 2021; 

- Thành viên BGK, TK cuộc thi; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh; 

- Phòng: QLVHGĐ, VP Sở, 

- Trung tâm VHNT; 

- Trang TTĐT Sở VHTTDL; 

- Phòng VHTT các huyện, TP; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ (HVH).  

KT.TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VHTT&DL 

Nguyễn Phúc Hà 
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