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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  

cuộc họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022 

gắn với ra mắt Dự án Mailand Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn 

 

Ngày 12/4/2022, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực  

UBND tỉnh đã tổ chức họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Kỳ Hoa - 

Lạng Sơn 2022 gắn với ra mắt Dự án Mailand Hoàng Đồng, thành phố Lạng 

Sơn (Lễ hội). Sau khi kiểm tra thực tế địa điểm tổ chức sự kiện tại Dự án Khách 

sạn Sân Golf Hoàng Đồng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, đoàn công tác 

làm việc tại trụ sở UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy; Giám đốc và các Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực liên 

quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện lãnh đạo các sở, 

ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, 

Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Ngoại vụ, Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo 

UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Hiệp hội du lịch tỉnh; Lãnh đạo một số 

phòng, đơn vị liên quan trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phía các 

doanh nghiệp tài trợ có ông Thân Thế Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty Phú 

Long (thành viên tập đoàn Sovico), Ông Vũ Nhất, Tổng Giám Đốc Công ty CP 

Quốc Tế Lạng Sơn, Bà Nguyễn Thu Thuý, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn 

Sovico, Bà Võ Thị Thanh Thuý, Giám đốc Truyền thông sự kiện Công ty Phú 

Long, Đại diện Công ty sự kiện Young Communication. 

Sau khi nghe đơn vị sự kiện thuyết minh tóm tắt phương án tổ chức Lễ 

hội, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình bày tóm tắt Kế hoạch phối 

hợp tổ chức Lễ hội Kỳ Hoa – Lạng Sơn năm 2022; ý kiến của các thành viên dự 

họp; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết 

luận như sau: 

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao với việc đề xuất và tài trợ kinh phí 

tổ chức Lễ hội của Tập đoàn Sovico và các doanh nghiệp liên quan. Lễ hội sẽ 

góp phần khôi phục thị trường du lịch tỉnh Lạng Sơn sau thời gian dài chịu 

nhiều ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, một mặt góp phần tuyên truyền, quảng 

bá Dự án Khách sạn Sân Golf Hoàng Đồng với tên thương mại Mailand Hoàng 

Đồng, tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước triển khai xây dựng các dự án lớn, trọng điểm tại Lạng Sơn 

trong tương lai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. 

Đây là sự kiện lớn của tỉnh Lạng Sơn do đó yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn 

vị, UBND các huyện, thành phố cần chủ động phối hợp chặt chẽ, linh hoạt trong 
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quá trình tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo tổ chức tốt nhất sự kiện. Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch tỉnh chủ động phối hợp với công ty sự kiện và các đơn vị có 

liên quan tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để thống nhất phương án, khẩn trương 

chỉnh sửa hoàn thiện Kế hoạch tổ chức đảm bảo phân công nhiệm vụ chi tiết cho 

từng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp theo các phần nội dung gắn với các mốc 

thời gian cụ thể. Yêu cầu hoàn thiện một số nội dung cụ thể sau: 

1. Về tên của Lễ hội: thống nhất tên Lễ hội sử dung xuyên suốt trong quá 

trình tổ chức và các hoạt động truyền thông liên quan là “Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng 

Sơn 2022”. 

2. Về dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức Lễ hội Kỳ Hoa – 

Lạng Sơn 2022” 

 2.1. Tại mục yêu cầu của Kế hoạch: bổ sung yêu cầu về đảm bảo an ninh 

trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, đảm bảo y tế, vệ sinh môi 

trường; 

2.2. Về công tác truyền thông: Tập đoàn Sovico chuẩn bị nội dung; Sở 

Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh dự 

thảo Thông cáo báo chí đảm bảo kỹ lưỡng nội dung, đảm bảo yêu cầu tạo hiệu 

ứng truyền thông hiệu quả, phản ánh đúng tính chất Lễ hội; trình UBND tỉnh 

xem xét, ban hành trong sáng ngày 14/3/2022. 

2.3. Về tổ chức Lễ Khai mạc: thống nhất tổ chức từ 20 giờ ngày thứ Sáu, 

ngày 29/4/2022 (truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PTTH tỉnh Lạng Sơn và 

tiếp sóng trên một số Đài PTTH các tỉnh bạn). Nội dung chương trình: 

+ Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức. 

+ Màn nghệ thuật khai Hội; 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

+ Phát biểu khai mạc Lễ hội của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn; 

+ Phát biểu của đại diện Tập đoàn Sovico/Phú Long (nhà tài trợ); 

+ Màn trống Hội và pháo hoa chào mừng lễ hội; 

+ Nghi thức trao Giấy chứng nhận đầu tư cho đại diện Tập đoàn 

Sovico/Phú Long. 

+ Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục dân 

tộc và kết thúc chương trình khai mạc Lễ hội.  

+ Mời đại biểu tham quan trải nghiệm các hoạt động Lễ hội. 

2.4. Đối với thành phần đại biểu khách mời của Tập đoàn: đề nghị Tập 

đoàn Sovico chủ động mời; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung 

cấp danh sách mời các đại biểu các tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan và các 

doanh nghiệp đối tác của tập đoàn; các đại biểu của bộ, ban, ngành Trung ương. 

2.5. Các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch trong khuôn khổ sự kiện: 
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a) Sắc Bản địa: gồm các hoạt động: 

- Lễ hội ẩm thực (Food Festival):  

+ UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện thực 

hiện. Mời các hộ kinh doanh tham gia trưng bày, trình diễn các món ẩm thực đặc 

sắc của Lạng Sơn phục vụ Nhân dân, du khách như lợn quay, vịt quay, các loại 

bánh, đồ uống… Thời gian thực hiện: từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 

03/5/2022.  

+ Hiệp hội Du lịch tỉnh chủ động mời ít nhất 01 nghệ nhân tham gia trình 

diễn quy trình nấu rượu truyền thống – rượu Mẫu Sơn. 

- Trình diễn “Tinh hoa xứ Lạng”: Trích đoạn các nghi lễ Lẩu then, trích 

đoạn sân khấu hóa Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ; Biểu diễn múa sư tử mèo Lạng 

Sơn và trình diễn Hát giao lưu then, sli, lượn, múa chầu, Lày cỏ, tung còn, đánh 

yến: Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND 

thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc thực hiện. 

  b) Sắc Gắn kết: 

- Cắm trại, đốt lửa trại và tổ chức các hoạt động đồng diễn, chơi các trò 

chơi dành cho lứa tuổi thanh niên: 

+ Các hoạt động trong ngày 29/4 và 30/4/2022: do Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Thành Đoàn Lạng Sơn tổ chức thực hiện. 

+ Các hoạt động từ ngày 01/5 đến 03/5/2022: do Công ty sự kiện Young 

Communication thực hiện. 

- UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc đẩy mạnh tuyên 

truyền về sự kiện trong các trường học đến đông đảo học sinh, phụ huynh học 

sinh, giáo viên, khuyến khích tổ chức các đoàn học sinh đến tham gia, trải 

nghiệm các hoạt động tại Lễ hội. 

- Tổ chức giới thiệu các điểm du lịch trải nghiệm “Kỳ Hoa Xứ Lạng”: rà 

soát, thống nhất lại các tour tuyến du lịch đảm bảo bao quát các điểm du lịch nổi 

tiếng của tỉnh, tranh thủ quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch và giới thiệu các 

tour tuyến du lịch đến đông bảo du khách. Bổ sung vào nội dung Thông cáo báo 

chí tổ chức Lễ hội. 

2.6. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế 

- Yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị sự kiện xây dựng Kế 

hoạch cụ thể, triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an 

toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố và phối hợp triển 

khai lực lượng đảm bảo an toàn giao thông và công tác an ninh khu vực vòng 

ngoài Khu vực tổ chức Lễ hội trong suốt thời gian diễn ra. 

- Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh xây dựng, triển khai 

phương án bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn từ địa phận 

thành phố Lạng Sơn đến khu vực cửa khẩu Hữu Nghị) và tại địa điểm diễn ra 

các hoạt động của Lễ hội theo Kế hoạch. 
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- Sở Y tế xây dựng phương án đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch 

COVID-19 và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí nhân sự và xe y tế túc 

trực đảm bảo công tác y tế tại khu vực tổ chức trong suốt thời gian diễn ra sự 

kiện. 

2.7. Công tác hậu cần: Yêu cầu các doanh nghiệp tài trợ, đơn vị sự kiện 

chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan của tỉnh xây dựng phương án đảm bảo 

cung cấp điện, bố trí khu vực nước uống, khu vực nhà vệ sinh, lựa chọn, bố trí 

địa điểm tổ chức tiệc cho đại biểu dự Lễ khai mạc phù hợp; chuẩn bị chu đáo 

các điều kiện đón tiếp, nơi ăn, nghỉ cho đại biểu khách mời ngoài tỉnh, nước 

ngoài đến tham dự Lễ khai mạc. 

 2.8. Về dự thảo các văn bản liên quan: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ 

hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn năm 2022; hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất 

trong ngày 13/4/2021; chuẩn bị bài phát biểu khai mạc của Lãnh đạo tỉnh. 

2.9. Yêu cầu bổ sung thêm nhiệm vụ cụ thể giao cho Cục Quản lý thị 

trường tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh theo chức năng nhiệm vụ. 

3. Kinh phí tổ chức các hoạt động: yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch chủ trì, phối hợp với đại diện Tập đoàn Sovico và các doanh nghiệp tài trợ, 

đơn vị sự kiện, và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, thống nhất cụ thể 

các khoản kinh phí được tài trợ, đề xuất các khoản kinh phí cần hỗ trợ từ phía 

các cơ quan của tỉnh Lạng Sơn; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

Yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện dự thảo 

Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức Lễ hội trình UBND tỉnh trong ngày 12/4/2022; 

chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo, điều hành quá trình 

triển khai và tổ chức các hoạt động Lễ hội, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Tổ chức những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

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

 
Nơi nhận:                       
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các TV theo GM 145/GM-UBND ngày 08/4/2022; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTTH, NC, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Hoàng Xuân Đồng 
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