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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động tại Phố đi bộ Kỳ Lừa năm 2022 
____________________________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-BCĐ, ngày 15/02/2022 của Ban chỉ đạo phát 

triển du lịch thành phố Lạng Sơn. Ban Quản lý Phố đi bộ xây dựng kế hoạch tổ 

chức các hoạt động tại Phố đi bộ Kỳ Lừa năm 2022, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp Nhân dân, 

cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng 

lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố và toàn tỉnh. 

 2. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, khai thác, sử dụng có 

hiệu quả các thiết chế văn hóa, đồng thời nâng cao trình độ, khả năng cảm nhận, 

thưởng thức, sáng tác các tác phẩm văn hóa, văn nghệ, tích cực xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh, tốt đẹp gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư trên địa bàn thành phố. 

 3. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ - trò chơi dân gian phải được triển khai 

thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, sôi nổi, đa dạng về hình thức, bảo đảm chất 

lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa 

tinh thần của Nhân dân và du khách, không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và các 

hoạt động của Nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông trong không gian Phố đi bộ 

Kỳ Lừa. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian 

 1.1. Duy trì hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra thường xuyên theo lịch 

đăng ký của các tổ, đội, nhóm, CLB; các cơ quan, đơn vị, trường học… định kỳ 

hàng tuần tại các điểm: 

TT Địa điểm Lực lượng biểu diễn 

1 
Ngã 4 đường Lê Lai - Lương Văn Tri 

(ngã 4 Trung tâm Y tế, Khu vực đèn lồng) 

- Các Câu lạc bộ nghệ thuật 

đường phố, Câu lạc bộ năng 

khiếu, sở thích; Câu lạc bộ các 

Đoàn trường học; nhóm nhảy 

cộng đồng; Câu lạc bộ hát 

then, đàn tính… 

2 
Khu vực đường Lê Lai - giữa 2 chợ (đối 

diện Trụ sở Công an P. Hoàng Văn Thụ) 

3 Sân khấu đối diện Đền Tả Phủ Chương trình biểu diễn văn 
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nghệ do các cộng tác viên của 

Trung tâm Văn hóa Thể thao 

thành phố biểu diễn và giao 

lưu trực tiếp với khán giả. 

 * Tại khu vực đường Lê Lai - giữa 2 chợ (đối diện Trụ sở Công an phường 

Hoàng Văn Thụ): Tùy thuộc vào tình hình thực tế và số lượng các Câu lạc bộ đăng 

ký biểu diễn, Ban quản lý sẽ điều chỉnh địa điểm tổ chức trò chơi “Nhảy sạp” để 

đảm bảo không gian biểu diễn cho các đơn vị đăng ký. 

 1.2. Hoạt động văn hóa văn nghệ theo chủ đề: Tổ chức theo chủ đề, tập 

trung mỗi tháng có 01 - 02 tuần tổ chức hoạt động chủ đề, cụ thể như sau: 

 - Địa điểm: Tại sân khấu đối diện Đền Tả Phủ và Ngã 4 đường Lê Lai - 

Lương Văn Tri (ngã 4 Trung tâm Y tế, Khu vực đèn lồng). 

 

Thời 

gian 

Nội dung Lực lượng tham gia 

Tháng 4 

 

Ngày 15/4, 16/4: Các hoạt động 

chào mừng ngày sách Việt Nam 

21/4; Ngày Văn hóa Việt Nam 

19/4. 

 

- Cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm 

trên địa bàn thành phố (Phòng Văn 

hóa Thông tin vận động). 

- Một số trường học trên địa bàn 

thành phố (Phòng GD&ĐT chỉ 

đạo). 

- Cộng tác viên của Trung tâm 

VHTT thành phố. 

- Các Câu lạc bộ nghệ thuật đường 

phố; nhóm nhảy cộng đồng; Câu 

lạc bộ các Đoàn trường học. 

- Các đơn vị viên quan.                   

Ngày 30/4:  Kỷ niệm 47 năm 

Ngày Giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nước.  

- Đề nghị Ban CHQS thành phố 

mời Bộ CHQS tỉnh và BĐBP tỉnh 

tham gia hoạt động trên Phố đi bộ.  

- Thành đoàn; Trung tâm VHTT 

thành phố. 

- Các đơn vị liên quan. 

Mời 01 đơn vị tham gia tham 

gia tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, các trò chơi dân 

gian. 

- Trung tâm VHTT thành phố và 

các đơn vị liên quan. 

- Đơn vị tham gia ( theo đăng ký) 
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Tháng 5 

Ngày 16/5:  Chủ đề “Mừng sinh 

nhật Bác”, “Tự hào truyền 

thống Đội ta” - Kỷ niệm 132 

năm Ngày sinh nhật Bác 19/5 

và 81 năm Ngày thành lập Đội 

TNTP Hồ Chí Minh 15/5. 

- Các Đoàn trường học; Liên đội 

một số trường Tiểu học, THCS trên 

địa bàn thành phố (Thành đoàn 

phối hợp với Phòng GD&ĐT). 

- Các Câu lạc bộ năng khiếu, nghệ 

thuật đường phố; nhảy cộng đồng. 

- Trung tâm VHTT thành phố 

Mời 01 đơn vị tham gia tham 

gia tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, các trò chơi dân 

gian. 

- Trung tâm VHTT thành phố và 

các đơn vị liên quan. 

- Đơn vị tham gia ( theo đăng ký) 

Tháng 6 

Không gian văn hóa, nghệ thuật 

của các phường, xã trên địa bàn 

thành phố.  

- UBND nhân dân phường Đông 

Kinh. 

Hoạt động tuyên truyền về trẻ 

em, hưởng ứng Tháng hành 

động vì trẻ em (tháng 6). 

- Phòng Lao động Thương binh và 

Xã hội thành phố. 

- Trung tâm VHTT thành phố. 

Chủ đề “Giai điệu mùa hè”. 

 

- Mời Cung Thanh thiếu nhi Lạng 

Sơn. 

- Đoàn cơ sở xã, phường; thanh 

thiếu nhi trên địa bàn dân cư. 

- Các Câu lạc bộ nghệ thuật đường 

phố, Câu lạc bộ năng khiếu, nhóm 

nhảy cộng đồng. 

- Cộng tác viên của Trung tâm 

VHTT thành phố. 

Mời 01 đơn vị tham gia tham 

gia tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, các trò chơi dân 

gian. 

- Trung tâm VHTT thành phố và 

các đơn vị liên quan. 

- Đơn vị tham gia ( theo đăng ký) 

Tháng 7 

Không gian văn hóa, nghệ thuật 

của các phường, xã trên địa bàn 

thành phố. 

- UBND phường Tam Thanh. 

Chủ đề “Bài ca không quên” - 

Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền 

thống Thanh niên xung phong 

và 75 năm Ngày Thương binh 

Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). 

 

- Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu 

TNXP thành phố tổ chức Đêm giao 

lưu văn nghệ trên sân khấu Tả Phủ. 

- Cộng tác viên của Trung tâm 

VHTT thành phố. 

- Các cơ sở đoàn thuộc thành phố. 
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Mời 01 đơn vị tham gia tham 

gia tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, các trò chơi dân 

gian. 

- Trung tâm VHTT thành phố và 

các đơn vị liên quan. 

- Đơn vị tham gia ( theo đăng ký) 

Tháng 8 

Không gian văn hóa, nghệ thuật 

của các phường, xã trên địa bàn 

thành phố. 

- UBND phường Vĩnh Trại. 

Chủ đề “Khúc ca khải hoàn” - 

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng 

Tháng Tám thành công và chào 

mừng ngày truyền thống Công 

an nhân dân Việt Nam. 

- Các Câu lạc bộ nghệ thuật đường 

phố; Câu lạc bộ năng khiếu. 

- Trung tâm VHTT thành phố, 

Thành đoàn và các đơn vị liên 

quan. 

Mời 01 đơn vị tham gia tham 

gia tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, các trò chơi dân 

gian. 

- Trung tâm VHTT thành phố và 

các đơn vị liên quan. 

- Đơn vị tham gia ( theo đăng ký) 

Tháng 9 

Không gian văn hóa, nghệ thuật 

của các phường, xã trên địa bàn 

thành phố. 

- UBND xã Quảng Lạc. 

Chủ đề “Mùa thu vàng”;  sân 

khấu hóa tuyên truyền về an 

toàn giao thông. 

- Đoàn trường THPT; một số Liên 

đội trường học. 

- Trung tâm VHTT thành phố. 

- Các Câu lạc bộ nghệ thuật đường 

phố, Câu lạc bộ năng khiếu. 

Mời 01 đơn vị tham gia tham 

gia tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, các trò chơi dân 

gian. 

- Trung tâm VHTT thành phố và 

các đơn vị liên quan. 

- Đơn vị tham gia ( theo đăng ký) 

Tháng 

10 

Không gian văn hóa, nghệ thuật 

của các phường, xã trên địa bàn 

thành phố. 

- UBND xã Hoàng Đồng. 

Ngày 7/10: Chủ đề Kỷ niệm 

Ngày Doanh nhân Việt Nam 

(13/10); 66 năm truyền thống 

Hội LHTN Việt Nam (15/10); 

92 năm Ngày Phụ nữ Việt 

Nam. 

- Mời Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

chỉ đạo một số doanh nghiệp tổ 

chức hoạt động trên Phố đi bộ. 

- Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn. 

- Đoàn cơ sở phường, xã; trường 

THPT trên địa bàn thành phố. 

- Cộng tác viên của Trung tâm 

VHTT thành phố. 

- Hội LHPN thành phố chỉ đạo các 
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cơ sở Hội trực thuộc. 

- Các Câu lạc bộ nghệ thuật đường 

phố, Câu lạc bộ năng khiếu. 

Ngày 15/10: Chủ đề “ Thành 

phố Lạng Sơn - Thành phố hoa 

đào” - kỷ niệm 72 năm giải 

phóng Lạng Sơn, 20 năm thành 

lập thành phố Lạng Sơn. 

- Phòng Văn hóa Thông tin thành 

phố tham mưu Kế hoạch cụ thể. 

- Cộng tác viên của Trung tâm 

VHTT thành phố. 

- Các Câu lạc bộ nghệ thuật quần 

chúng, Câu lạc bộ năng khiếu, hát 

then, sli… 

Mời 01 đơn vị tham gia tham 

gia tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, các trò chơi dân 

gian. 

- Trung tâm VHTT thành phố và 

các đơn vị liên quan. 

- Đơn vị tham gia ( theo đăng ký) 

Tháng 

11 

Không gian văn hóa, nghệ thuật 

của các phường, xã trên địa bàn 

thành phố. 

- UBND xã Mai Pha. 

 

Dự kiến ngày 18/11: Ngày Di 

sản Văn hóa Việt Nam 23/11. 

- Phòng Văn hóa Thông tin thành 

phố tham mưu Kế hoạch cụ thể. 

- Thành đoàn. 

- Trung tâm VHTT thành phố. 

- Các Câu lạc bộ nghệ thuật quần 

chúng, Câu lạc bộ năng khiếu, hát 

then, sli, lượn... 

- Một số trường học trên địa bàn. 

Ngày 29/11: Chủ đề “Tri ân 

thầy cô” - Chào mừng kỷ niệm 

40 năm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11. 

- Cộng tác viên của Trung tâm 

VHTT thành phố. 

- Mời một số trường Tiểu học, 

THCS của thành phố. 

- Các Câu lạc bộ nghệ thuật quần 

chúng, Câu lạc bộ năng khiếu. 

- Một số đơn vị tổ chức sự kiện 

(trình diễn thời trang, cat walk, 

game show, mini show…). 

 

Tháng 

12 

Không gian văn hóa, nghệ thuật 

của các phường, xã trên địa bàn 

thành phố. 

- UBND phường Chi Lăng. 

Ngày 24/12: Chủ đề “Giáng 

sinh yêu thương”, Chào năm 

mới 2023. 

- Cộng tác viên của Trung tâm 

VHTT thành phố. 

- Câu lạc bộ năng khiếu, nghệ thuật 
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quần chúng, nhảy cộng đồng. 

- Một số đơn vị tổ chức sự kiện 

hoặc các trường học trên địa bàn 

(trình diễn thời trang, cat walk, 

game show, mini show…). 

Mời 01 đơn vị tham gia tham 

gia tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, các trò chơi dân 

gian. 

- Trung tâm VHTT thành phố và 

các đơn vị liên quan. 

- Đơn vị tham gia ( theo đăng ký) 

1.3. Hoạt động trò chơi dân gian: Định kỳ hàng tuần tại các điểm và theo 

chủ đề. 
  

TT Trò chơi Địa điểm 
Đơn vị phụ 

trách 

1 

 

Nhảy dây 

Khu vực đường Bắc Sơn (đoạn từ ngã 

tư Bắc Sơn - Lương Văn Tri đi lên) và 

đoạn từ Tiệm vàng Hoàng Long đi lên 

Các Đoàn cơ 

sở phường/xã, 

có lịch phân 

công cụ thể 

từng tuần 

Chơi chuyền, ô 

ăn quan 

Đường Bắc Kỳ Lừa (thẳng Tiệm vàng 

Hoàng Long đi xuống) 

2 

Đẩy gậy, Vật 

tay 

Khu vực Tiệm vàng Hoàng Long - 

Đền Tà Phủ 

Cà kheo 
Đường Bắc Kỳ Lừa (thẳng Tiệm vàng 

Hoàng Long đi xuống) 

3 Kéo co, lảy cỏ Đường Bắc Kỳ Lừa 

4 Nhảy sạp 

Khu vực đường Lê Lai - giữa 2 chợ 

(đối diện Trụ sở Công an phường 

Hoàng Văn Thụ) 

Tùy điều kiện thực tế, số lượng, nội dung và địa điểm tổ chức trò chơi sẽ 

được điều chỉnh linh hoạt theo từng sự kiện sao cho phù hợp. 

 2. Phối hợp thực hiện chương trình theo văn bản đăng ký tham gia hoạt 

động trên Phố đi bộ Kỳ Lừa của các các huyện, cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh và các đơn vị ngoài tỉnh kết nghĩa với thành phố Lạng Sơn: 

Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, các Tổ quản lý Phố đi bộ có liên quan 

phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo tổ chức hoạt động như: Sân 

khấu, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ biểu diễn, dụng cụ tổ chức trò chơi, lực lượng hỗ 

trợ; an ninh, môi trường… đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. 

Mỗi tháng mời ít nhất 01 đơn vị tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, các trò chơi dân gian…tại tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa.  
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3. Thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ 

tại phố đi bộ Kỳ Lừa. Quản lý, sắp xếp các hộ kinh doanh theo các tuyến phố 

đảm bảo mỹ quan. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Tổ Văn hóa - Văn nghệ - Trò chơi dân gian 

 - Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố chủ trì tham mưu thư mời các đơn 

vị tham gia các hoạt động tại tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa. Xây dựng nội dung chương 

trình hoạt động từng tuần để thông tin tuyên truyền đến du khách và nhân dân tham 

gia các hoạt động tại tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa.   

 - Thành đoàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố là đầu 

mối liên hệ, tiếp nhận thông tin đăng ký và sắp xếp vị trí biểu diễn của các Câu lạc 

bộ tại Phố đi bộ hằng tuần. 

- Xây dựng phương án cụ thể hoạt động theo chủ đề; lập dự toán, quyết toán 

trình UBND thành phố theo quy định. 

 - Chuẩn bị cơ sở vật chất (âm thanh, ánh sáng, dụng cụ, sân khấu, maket…), 

không gian biểu diễn, đảm bảo lực lượng và các điều kiện tham gia tổ chức hiệu 

quả các hoạt động. 

 2. Tổ phụ trách các gian hàng kinh doanh: Xây dựng phương án thu hút 

các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ tại phố đi bộ; Quản lý 

các hoạt động kinh doanh, kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng các hàng 

kinh doanh tại khu vực phố đi bộ. 

 3. Tổ tuyên truyền: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động 

từng tuần của Phố đi bộ Kỳ Lừa thông qua trang thông tin điện tử thành phố, các 

trang mạng xã hội Zalo, Facebook, tuyên truyền lưu động để thu hút nhân dân và 

du khách tham gia. 

 4. Tổ hành chính: Phối hợp với Tổ văn hóa - văn nghệ - trò chơi dân gian 

xem xét dự toán, tham mưu đảm bảo kinh phí duy trì các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, trò chơi dân gian và tổ chức thực hiện các hoạt động theo chủ đề tại Phố đi 

bộ Kỳ Lừa. 

 5. Tổ An ninh trật tự: Xây dựng phương án đảm bảo ANTT, tổ chức phân 

luồng giao thông tại khu vực tuyến phố đi bộ. 

 6. Tổ phụ trách môi trường và tổ phụ trách y tế, đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm: Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo quyền hạn đã được phân 

công và xử lý các công việc phát sinh khi có sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban 

quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa.  

 7. UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị 

 Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lên phương án, lựa chọn thời gian, xây dựng 

kế hoạch tham gia hoạt động theo chủ đề hàng tháng trên Phố đi bộ đảm bảo đúng 

nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng chủ đề và từng đối tượng biểu 
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diễn. Nếu cần điều chỉnh thời gian tổ chức so với dự kiến trong kế hoạch thì trao 

đổi cụ thể với Ban Quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa để thống nhất thực hiện. 

Mọi thông tin liên hệ: 

- Ban Quản lý: 

+ Đ/c Nguyễn Hồng Khanh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành 

phố - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa, Tổ trưởng Tổ 

Văn hóa văn nghệ - trò chơi dân gian; ĐT: 0983488744. 

+ Đ/c Lương Đình Chung - Bí thư Thành đoàn Lạng Sơn - Thành viên Ban 

Quản lý Phố đi bộ, Tổ phó Tổ Văn hóa văn nghệ - trò chơi dân gian; ĐT: 

0967.926.891. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tại Phố đi bộ Kỳ Lừa năm 2022 

của Ban quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đảm 

bảo hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Thành viên BCĐ, BQL Phố đi bộ; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các phường, xã; 

- Các trường THPT trên địa bàn TP; 

- Tiểu đoàn 2, CSCĐ Đông Bắc; 

- Hội Cựu chiến binh TP; 

- Ban CHQS TP; 

- Cung Thanh Thiếu nhi Lạng Sơn; 

- Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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