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  TP. Lạng Sơn, ngày 12 tháng 8 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” năm 2022 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, được sự nhất trí của Thường 

trực Thành ủy tại Thông báo kết luận số 321-TB/KLTU ngày 10/8/2022 về Kết 

luận Giao ban Thường trực Thành ủy ngày 08/8/2022;  

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo sân 

chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi, đặc biệt trong dịp Tết Trung thu, UBND 

thành phố tổ chức “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, 

ngành, đoàn thể đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. 

- Thu hút, tập hợp đông đảo thiếu nhi vào tham gia sinh hoạt Đội, sự quan 

tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành và toàn xã hội góp phần tạo sân chơi vui tươi, 

lành mạnh, bổ ích, an toàn cho thiếu nhi, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về những 

nét văn hóa đặc sắc của quê hương Xứ Lạng và đất nước Việt Nam. 

2. Yêu cầu  

- Các hoạt động trong “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” phải mang đậm bản 

sắc văn hóa truyền thống gắn với Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc, thu hút 

được đông đảo nhân dân tham gia tạo không khí vui tươi, phấn khởi và bổ ích. 

- Công tác tổ chức phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng nhu 

cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.  

II. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU 

1. Đại biểu mời: 160 đại biểu. 

- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh 

đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh Lạng Sơn. 

- Lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy; Sở, ban, ngành tỉnh. 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Cung thanh thiếu nhi tỉnh, 

Lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

- Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố. 

- Lãnh đạo các Huyện uỷ, UBND huyện, Huyện đoàn trong tỉnh. 

- Lãnh đạo các phòng, ban, đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố. 

- Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. 
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- Lãnh đạo phòng PC 07 Công an tỉnh, Điện lực thành phố; Lãnh đạo Tiểu 

đoàn Cảnh sát cơ động số 2; BGH các trường THPT trên địa bàn thành phố. 

- Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND các 

phường, xã. 

- Lãnh đạo các đơn vị tham gia thi đèn trung thu.  

- Các doanh nghiệp tài trợ Chương trình. 

- Lãnh đạo Công ty TNHH Huy Hoàng. 

- Đại diện Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn thành phố tham gia 

các hoạt động tại Lễ hội (phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố mời giúp). 

- Bí thư hoặc Phó Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc (Thành đoàn mời giúp). 

2. Đại biểu triệu tập: 1.000 đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Triệu tập 1.000 học sinh tham dự 

Chương trình. 

- Thành đoàn: 50 đoàn viên, thanh niên và phối hợp với Đoàn trường Cao 

đẳng sư phạm: cử 50 đoàn viên, thanh niên (hỗ trợ công tác tổ chức và đảm bảo 
an ninh). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian 

- Chương trình Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng: Ngày 09/9/2022 (tức 

14/8/2022 âm lịch – Thứ 6). 

- Trưng bày, triển lãm mô hình đèn Trung thu: Ngày 10/9/2022 (tức ngày 

15/8/2022 âm lịch – Thứ 7). 

2. Địa điểm: Quảng trường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn (Trong điều kiện ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh…, sẽ chuyển địa 
điểm tổ chức trong Hội trường và giảm bớt số lượng người tham dự theo thực tế). 

3. Chương trình “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” 

3.1. Ngày 09/9/2022 (tức 14/8 âm lịch) 

* Từ 14h00’ - 17h00’: Chuẩn bị mâm cỗ trung thu và mô hình diễn diễu. 

* Từ 17h00’ - 19h00’: Chấm điểm các mô hình và mâm cỗ trung thu. 

* Từ 19h30’ - 21h00’:  

- Màn hát, múa thiếu nhi (10 phút). 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (5 phút). 

- Phát biểu khai mạc Lễ hội và đọc thư Chủ tịch nước gửi cho các em 

thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 (10 phút). 

- Đánh trống khai hội (3 phút). 

- Màn múa lân sư rồng và trống hội (7 phút).  

- Trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (5 phút). 

- Trao giải mâm cỗ và mô hình đèn trung thu (10 phút). 
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- Chương trình biểu diễn nghệ thuật (dự kiến hát múa, nhảy cộng đồng, 

tấu hài, ảo thuật, khiêu vũ nghệ thuật - 30 phút). 

- Diễn diễu các mô hình đèn Trung thu qua khán đài sân khấu (30 phút). 

- Biểu diễn lân sư rồng, trống hội và Đội lân sư rồng dẫn đoàn diễn diễu 

mô hình đèn ngoài đường phố (có lộ trình riêng), kết thúc Chương trình các đơn 

vị chuyển mô hình đèn ra các vị trí được BTC sắp xếp, phục vụ nhu cầu thăm 

quan, chụp ảnh lưu niệm của du khách, thiếu nhi và nhân dân. 

3.2. Ngày 10/9/2022 (tức 15/8 âm lịch) 

- Các đơn vị thực hiện trưng bày mô hình đèn Trung thu theo các vị trí: 

+ Quảng trường Hùng Vương, phường Chi Lăng: 10 mô hình (từ số 01 – 10). 

+ Công viên 17/10, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại: 05 mô hình (từ số 

11 đến 20). 

+ Trong không gian Phố đi bộ Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ: Số mô 

hình theo thứ tự còn lại. 

* Trên đây là dự kiện vị trí trưng bày mô hình đèn, tuỳ theo số lượng mô 
hình tham gia, BTC tiến hành phân công vị trí cụ thể. 

IV. CUỘC THI TRIỂN LÃM MÔ HÌNH ĐÈN TRUNG THU VÀ 

THI TRƯNG BÀY MÂM CỖ 

(có Thể lệ riêng gửi kèm) 

1. Thi mô hình đèn Trung thu 

- Nội dung mô hình đèn thể hiện Chủ đề “Thành phố Lạng Sơn – điểm 

hẹn nơi biên cương”: Các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương 

và đất nước Việt Nam, mô phỏng hình tượng 12 con giáp, các nhân vật truyện 

cổ tích, ngụ ngôn, các hình ảnh quảng bá cho Lạng Sơn (Hoa hồi, hoa đào, đàn 
tính,...). 

- Lực lượng tham gia: Tối thiểu 22 mô hình. 

+ UBND phường, xã: mỗi đơn vị 01 mô hình đèn trung thu (UBND các 
phường, xã chủ động trong công tác vận động các khối, thôn, khu dân cư, cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, nghệ nhân trên địa bàn làm mô hình đèn trung thu). 

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: chỉ đạo các trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở: 08 mô hình (đơn vị cụ thể do Phòng GD&ĐT lựa chọn). 

+ Thành đoàn Lạng Sơn: chỉ đạo cơ sở đoàn trực thuộc tham gia 02 mô 

hình đèn (trên cơ sở thực tế của cơ sở Đoàn trực thuộc, phân công tham gia 

thành từng nhóm đơn vị hoặc làm mô hình đèn riêng. 

+ Công an thành phố, BCH Quân sự thành phố: 01 mô hình đèn. 

+ Trường THPT Việt Bắc, THPT Hoàng Văn Thụ: 01 mô hình đèn/đơn vị. 

+ Mời Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc: 01 mô hình đèn. 

+ Khuyến khích: Các mô hình do các Huyện, cơ quan, trường THTP Chuyên 

Chu Văn An, đơn vị, doanh nghiệp, Hội Liên gia… đăng ký với Ban tổ chức. 
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- Quy định về các mô hình tham gia diễn diễu (có Thể lệ riêng gửi kèm). 

- Kinh phí: Các nguồn xã hội hóa và tự chủ của đơn vị. 

- Đăng ký nội dung mô hình dự thi trước 15/8/2022 và gửi bài thuyết trình 

khái quát mô hình (1/2 trang A4) trước 31/8/2022 về Thành đoàn Lạng Sơn. 

Các đơn vị chủ động thuyết trình mô hình trong quá trình Ban Giám khảo chấm 

điểm, đơn vị nào có nội dung trùng với đơn vị đã đăng ký trước đó thì phải đổi 

nội dung mô hình. 

 2. Thi trưng bày mâm cỗ 

- Mâm cỗ: Trưng bày và trang trí mâm cỗ trung thu bằng các sản vật tiêu 

biểu của Xứ Lạng, của các địa phương, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của 

các phường, xã phù hợp với Tết Trung thu, mâm cỗ trang trí đẹp mắt, giới thiệu 

được nét đặc sắc của địa phương và bản sắc văn hóa Xứ Lạng.  

- Lực lượng tham gia: 16 mâm cỗ. 

+ UBND phường, xã: 01 mâm cỗ/đơn vị. 

+ 08 trường Mầm non trên địa bàn thành phố; chuẩn bị 01 mâm cỗ tham 

gia thi trưng bày mâm cỗ tại Chương trình (đơn vị cụ thể do Phòng GD&ĐT lựa 
chọn). 

- Quy định về mâm cỗ (có Thể lệ riêng gửi kèm). 

- Kinh phí: Các nguồn xã hội hóa và tự chủ của đơn vị. 

3. Lưu ý 

- Khuyến khích các đơn vị tổ chức thi tại cấp xã, phường, cơ sở và lựa chọn 

các mô hình, mâm cỗ tham gia thi cấp thành phố. Các đơn vị làm mô hình thủ 

công, bằng chất liệu tự nhiên. Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp chủ 

động đăng ký tham gia mô hình diễn diễu (đăng ký trao giải hoặc không trao giải).  

- Mâm cỗ được trưng bày, trang trí trực tiếp tại nơi diễn ra Hội thi với thời 

gian là 03 tiếng (từ 14 giờ đến 17 giờ). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành đoàn Lạng Sơn 

Là Cơ quan Thường trực tham mưu các nội dung hoạt động của “Lễ hội 

Trăng rằm Xứ Lạng”, cụ thể như sau: 

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức và xây dựng Kế hoạch tổ chức “Lễ 

hội Trăng rằm Xứ Lạng” năm 2022; tham mưu thành lập Ban Giám khảo, Tổ 

Thư ký cuộc thi triển lãm mô hình đèn trung thu. Tham mưu lập danh sách Đại 

biểu; Giấy mời dự Lễ hội. 

- Là cơ quan Thường trực phối hợp cùng Tỉnh đoàn Lạng Sơn chuẩn bị 

quà tặng cho thiếu nhi HCKK và chương trình nghệ thuật tại Lễ hội. 

- Xây dựng kịch bản tổng thể chương trình “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” 

năm 2022, thể lệ cuộc thi mô hình đèn Trung thu; phương án tổ chức các hoạt 

động của Lễ hội, tham mưu phân công lực lượng giáo viên và thanh niên phục 

vụ Lễ hội. 
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- Lựa chọn người dẫn Chương trình Lễ hội; mời nghệ sỹ biểu diễn tại 

chương trình nghệ thuật; tổng hợp đăng ký thi mô hình của các đơn vị. 

- Liên hệ địa điểm và lập sơ đồ tổng thể: Gồm vị trí sân khấu, đại biểu, tập 

kết các lực lượng, nơi trông giữ phương tiện ô tô, xe máy… phương án bố trí 

khu vực triển lãm đèn trung thu; xây dựng lộ trình, phương án diễn diễu các mô 

hình đèn Trung thu trong khu vực lễ đài và ngoài đường phố. 

- Chọn cử các cơ sở Đoàn tham gia các hoạt động của Lễ hội theo kế 

hoạch của Ban Tổ chức. Chỉ đạo Hội đồng đội thành phố hướng dẫn các đơn vị 

trường học tích cực tham gia các hoạt động của Lễ hội. 

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu tham gia các 

hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ. 

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Lễ hội, trên cơ sở tổng hợp chung dự 

toán các nội dung chi theo dự trù kinh phí của từng bộ phận. Nhận và tham mưu 

việc sử dụng kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân (nếu có); chuẩn bị cờ giải 

thưởng của Lễ hội. 

- Liên hệ với phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PC 07) phối hợp 

đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho Lễ hội; liên hệ Tiểu đoàn Cảnh sát 

cơ động số 2 hỗ trợ đảm bảo an ninh. 

- Mời các đơn vị tham gia thi trưng bày, diễn diễu mô hình đèn. 

2. Đề nghị Tỉnh đoàn Lạng Sơn 

- Phối hợp cùng UBND thành phố tổ chức chương trình Lễ hội Trăng rằm 

Xứ Lạng năm 2022. 

- Phối hợp mời Nghệ sỹ hoặc Đoàn, đơn vị biểu diễn nghệ thuật, ảo thuật, 

xiếc biểu diễn trong chương trình Lễ hội với thời lượng 30 phút. 

- Chuẩn bị quà tặng thiếu nhi hoặc trao tặng các công trình măng non, 

thiếu nhi trên địa bàn thành phố. 

- Chủ trì thông tin các Huyện đoàn, cơ sở Đoàn tham gia hỗ trợ công tác 

an ninh, trật tự và tham dự chương trình Lễ hội. 

3. Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

- Đưa tin, bài về công tác chuẩn bị và tổ chức “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” 

phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

- Xây dựng trailer ngắn tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ hội 

để UBND thành phố tuyên truyền trên các màn hình tivi led, Trang thông tin điện 

tử thành phố, trên trang “Thành phố lạng sơn Thành phố hoa đào”… 

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí quảng bá về hoạt động Lễ hội, 

đăng Thông báo Chương trình Lễ hội lên sóng LSTV. 

4. Đề nghị Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc 

- Cử 150 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị phối hợp với Công an thành phố, 

Thành đoàn và UBND các phường, xã đảm bảo an ninh trật tự cho Lễ hội  
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(thống nhất thời gian họp bàn phương án cụ thể với các lực lượng sau). Cử lực 

lượng đảm bảo an ninh trật tự các mô hình đèn khi diễn diễu ngoài đường phố. 

- Chuẩn bị 01 mô hình đèn tham gia phần thi, trưng bày và diễn diễu mô 

hình đèn Trung thu. 

5. Đề nghị Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh: Chủ 

trì lập phương án và phối hợp đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại 

chương trình “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” năm 2022 (đề nghị Phòng Cảnh sát 
PCCC, Công an tỉnh bố trí xe cứu hỏa trong khu vực BTC và đi theo sát ngay 

sau đoàn diễn diễu để đảm bảo công tác phòng chống cháy tại chương trình và 
khi diễn diễu mô hình đèn). 

6. Đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, Hội Liên 

gia trên địa bàn thành phố: Căn cứ vào điều kiện của doanh nghiệp, đơn vị, 

Hội Liên gia…tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “Lễ hội Trăng rằm 

Xứ Lạng” năm 2022. 

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các phòng, ban, đoàn thể 

thành phố 

- Tuyên truyền, quảng bá, tạo điều kiện cử cán bộ, đoàn viên, hội viên tích 

cực tham gia các hoạt động của “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng”. 

- Tham gia các hoạt động của Lễ hội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức; 

phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội cơ sở tham gia tốt 

các hoạt động tại khu dân cư và tổ chức “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” cho con 

em cán bộ công nhân viên chức tại cơ quan. 

8. Đề nghị Chùa Thành Lạng Sơn: Hỗ trợ đèn trung thu và quà tặng 

(nếu có) cho thiếu nhi tham dự “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng”.  

9. Đề nghị Điện lực thành phố: Khảo sát, đảm bảo nguồn điện tổ chức 

các hoạt động của Lễ hội. 

10. Đề nghị Công ty TNHH Huy Hoàng: Đảm bảo công tác vệ sinh môi 

trường tại địa điểm tổ chức trước, trong và sau khi diễn ra Lễ hội. 

11. Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn: Chọn cử lực lượng 

theo thành phần triệu tập đã nêu trong Kế hoạch (có tổ chức họp thống nhất 

phân công nhiệm vụ riêng, thời gian cụ thể thông báo sau). 

12. Đề nghị các trường THPT Việt Bắc, THPT Hoàng Văn Thụ, 

THPT Chuyên Chu Văn An 

- Chuẩn bị 01 mô hình đèn tham gia phần thi, trưng bày và diễn diễu mô 

hình đèn Trung thu. 

- Chọn cử lực lượng học sinh, đoàn viên, thanh niên tham dự các hoạt 

động trong chương trình Lễ hội. 

13. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Chủ trì tham mưu, lập dự trù kinh phí và thống nhất với Thành đoàn 

phương án trang trí, khánh tiết, ma két, sân khấu, cảnh phụ sân khấu, pháo điện, 

âm thanh, ánh sáng đảm bảo hoạt động của Lễ hội.  
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- Tổ chức tuyên truyền các hoạt động của Lễ hội, phát trên xe thông tin 

lưu động ít nhất 04 ngày trước khi diễn ra Lễ hội. Đưa nội dung tuyên truyền về 

Lễ hội lên các cổng chào trên địa bàn thành phố. 

14. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

- Phát hành Giấy mời dự Lễ hội. Tham mưu các đoàn của lãnh đạo thành 

phố đi kiểm tra tiến độ thực hiện, công tác chuẩn bị cho Lễ hội của Ban Tổ chức 

và các cơ quan, đơn vị. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo 

Kế hoạch chung của thành phố. 

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện để 

tổ chức thành công Lễ hội. 

15. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Triệu tập 1.000 học sinh tham dự Lễ hội và cử lực lượng giáo viên 

hướng dẫn, quản lý học sinh; nhận và trao đèn trung thu, quà tặng của Ban Tổ 

chức cho các em học sinh tham dự Chương trình (nếu có). 

- Chọn cử 100 em học sinh, thiếu nhi các cấp có sức khoẻ, tham gia cùng 

đội Lân sư rồng dẫn đầu Đoàn diễn diễu các mô hình đèn trung thu diễn diễu 

theo lộ trình (có phương án đưa đón học sinh, thanh thiếu nhi dừng tại cổng Nhà 

hàng Newcentury – đối diện chợ Kỳ Lừa). 

- Chỉ đạo các trường học chuẩn bị mô hình đèn và mâm cỗ tham gia dự 

thi, trưng bày, diễn diễu đảm bảo chất lượng và đúng thể lệ, nội quy của Ban Tổ 

chức chương trình; gửi danh sách các trường tham gia thi trưng bày mâm cỗ về 

Thành đoàn trước ngày 15/8/2022. 

- Chọn cử 30 giáo viên nữ (trang phục áo dài truyền thống) tham gia phục 

vụ các hoạt động của Lễ hội, gửi danh sách về Văn phòng HĐND-UBND thành 

phố chậm nhất ngày 29/8/2022. 

- Chỉ đạo tập luyện 01 màn hát múa thiếu nhi (10 phút) biểu diễn nghệ 

thuật trong phần khai mạc tại Lễ hội, cử lực lượng tham gia các nội dung khác 

khi Ban Tổ chức yêu cầu.  

- Chỉ đạo các trường mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện các nội dung 

theo Kế hoạch; chủ động tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm đồng loạt 

(vào tối 13/8 âm lịch) tại trường. 

16. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: Chủ trì tham mưu xây dựng 

Kế hoạch và triển khai tuyên truyền, quảng bá hoạt động tới đông đảo nhân dân 

và du khách thập phương. Đưa nội dung tuyên truyền về Lễ hội lên các màn hình 

tivi led, Trang thông tin điện tử thành phố, trên đài phát thành truyền hình tỉnh, 

trên trang “Thành phố lạng sơn Thành phố hoa đào”,…. 

17. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Thẩm định dự toán và đảm 

bảo kinh phí nguồn ngân sách cho hoạt động “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” năm 

2022 theo đúng quy định. 

18. Công an thành phố 
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- Xây dựng kế hoạch, phương án cấm đường, đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố trong suốt thời 

gian diễn ra các hoạt động, đặc biệt tại khu vực diễn ra Lễ hội. 

- Chốt trực hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho đoàn 

diễn diễu mô hình đèn trung thu qua lễ đài và ngoài đường phố. Có phương án 

cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên đường phố trước và sau khi kết thúc 

Lễ hội. 

- Phối hợp với Thành đoàn bố trí rào chắn cứng và hàng rào mềm tại khu 

vực Lễ hội, không để nhân dân chen lấn, xô đẩy, tràn lên khu vực sân khấu. 

- Lập phương án và cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự đối với các mô 

hình được trưng bày, triển lãm tại các tuyến phố sau khi kết thúc chương trình 

vào ngày 09/9 - 10/9/2022 (tức 14/8-15/8 âm lịch). 

19. Phòng Quản lý đô thị thành phố: Phụ trách việc chiếu sáng, cắt tỉa 

cây xanh đảm bảo mỹ quan đô thị phục vụ Lễ hội; phối hợp chuẩn bị địa điểm, 

nguồn điện tổ chức Lễ hội. 

20. Đội QLTT Đô thị thành phố: Phối hợp cùng lực lượng Công an, đảm 

bảo trật tự đô thị, trực tại các điểm rào chắn cứng và mềm tại khu vực Lễ hội. 

21. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: Chỉ đạo các đơn vị thực 

hiện công tác vệ sinh môi trường, trước, trong và sau chương trình Lễ hội. 

22. Trung tâm Y tế thành phố: Thành lập Tổ Y tế cơ động, chuẩn bị 

thuốc, trang thiết bị sơ cứu, đảm bảo tốt công tác y tế trong thời gian diễn ra các 

hoạt động của Lễ hội. 

23. UBND các phường, xã 

- Xây dựng Kế hoạch tham gia “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng”; tuyên 

truyền vận động các tổ chức, trường học và nhân dân trên địa bàn đăng ký ý 

tưởng, làm mô hình đèn Trung thu phù hợp với tiêu chí của Ban Tổ chức; trang 

trí trụ sở cơ quan, đơn vị, vệ sinh môi trường trước, trong và sau Lễ hội. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho các em thanh thiếu nhi trên 

địa bàn, đơn vị; tham gia diễn diễu mô hình đèn Trung thu hưởng ứng Lễ hội. 

- Thành lập các Đoàn tham dự Lễ hội đảm bảo theo quy định, an toàn, thể 

hiện nét đẹp của con người Xứ Lạng. 

- Tham gia thi mô hình đèn, mâm cỗ trung thu theo chỉ đạo của thành phố 

đảm bảo sự tham gia rộng khắp của các khu dân cư tạo không khí vui tươi, phấn 

khởi, phát huy truyền thống văn hóa của địa phương. 

- UBND các phường Chi Lăng, Tam Thanh: Mỗi phường cử 20 bảo vệ 

dân phố và dân quân tự vệ hướng dẫn, trông giữ phương tiện của đại biểu tới dự 

“Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” và phối hợp đảm bảo an ninh tại Lễ hội (có tổ 
chức họp thống nhất phương án đảm bảo an ninh với công an thành phố và 
đoàn thanh niên, sẽ thông báo thời gian cụ thể sau).  
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- UBND phường Đông Kinh, Vĩnh Trại, Hoàng Văn Thụ: Mỗi đơn vị cử 

20 dân quân tự vệ và bảo vệ dân phố phối hợp cùng công an chốt trực, đảm bảo 

an toàn giao thông, an ninh trật tự trên các tuyến đường đoàn diễn diễu đi qua. 

- UBND các xã, phường: Chủ động lập phương án đảm bảo an ninh trật tự 

trong quá trình trình diễn mô hình, trưng bày mâm cỗ và diễn diễu mô hình đèn 

ngoài đường phố. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” năm 2022. 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Mọi thông tin liên hệ 

Thành đoàn Lạng Sơn – Cơ quan thường trực tổ chức chương trình, điện thoại: 

02053.716.265, Email: thanhdoanls@gmail.com hoặc Đ/c Lương Đình Chung - 

Bí thư Thành đoàn, điện thoại: 0967.926.891 hoặc Đ/c Phương Văn Bích – Phó 

Bí thư Thành đoàn, điện thoại: 0976.205.161./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Thường trực Thành ủy (b/c);   

- Thường trực Tỉnh đoàn; 

- Các Huyện uỷ, HĐND-UBND 10 Huyện; 

- Thường trực HĐND thành phố;  

- CT, PCT UBND TP; 

- Sở VH,TT&DL tỉnh;  

- Đài PT-TH tỉnh; 

- Tiểu đoàn CSCĐ số 2; 

- Phòng Cảnh sát PCCC (PC 07); 

- Các phòng, ban đảng, UB MTTQ và các đoàn thể TP; 

- Các doanh nghiệp, đơn vị SX-KD trên địa bàn TP; 

- UBND các phường, xã;  

- Chùa Thành Lạng Sơn; 

- Công ty TNHH Huy Hoàng; 

- Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; 

- 10 Huyện đoàn Thanh niên; 

- Trường THPT Việt Bắc;  

- Trường THPT Hoàng Văn Thụ; 

- Trường THPT Chuyên Chu Văn An; 

- CPVP, CVVX; 

- Các Hội Liên gia trên địa bàn; 

- Trang fanpage thành phố, Thành đoàn Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, Thành đoàn. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

mailto:thanhdoanls@gmail.com

		2022-08-12T16:46:07+0700


		2022-08-12T16:46:18+0700




