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KẾ HOẠCH  

Tổ chức các hoạt động Văn hóa - Du lịch  

 và tổ chức Lễ hội truyền thống Xuân Quý Mão 2023  

 

Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-BCĐ ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão năm 2023; 

Căn cứ Thông báo số 479-TB/TU ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Thành 

ủy Lạng Sơn kết luận giao ban Thường trực Thành ủy, ngày 19/12/2022. 

Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Lạng 

Sơn về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023; 

Nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh của thành phố Lạng Sơn gắn với phát 

triển du lịch, gìn giữ và bảo tồn các nét văn hóa đặc sắc, các lễ hội truyền thống, 

UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Văn hóa - Du lịch và 

tổ chức Lễ hội truyền thống Xuân Quý Mão 2023 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng 

kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2023); cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên chức lao động, lực lượng 

vũ trang và các tầng lớp Nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm 

vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

2. Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, các hoạt động lễ hội 

nhằm quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, giá trị di sản văn hóa, tạo điểm nhấn thu 

hút khách du lịch đến với thành phố Lạng Sơn.  

3. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của 

cộng đồng dân cư với việc bảo vệ, phát huy giá trị các di tích, danh thắng, bảo 

tồn văn hóa truyền thống của dân tộc, phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn 

hóa tinh thần của nhân dân.   

4. Quy mô tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, 

đảm bảo tính truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc của địa phương; đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du 

lịch trên địa bàn; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

I. NỘI DUNG  

1. Công tác tuyên truyền 

- Thời gian: Từ ngày 06/01/2023 đến hết ngày 18/02/2023 (tức từ ngày 15 

tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 28 tháng Giêng năm Quý Mão).  

- Nội dung, hình thức tuyên truyền 
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Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, những thành tựu 

phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời kỳ đổi mới; kỷ niệm 93 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); các nhiệm 

vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2023. 

Tuyên truyền về các nội dung hoạt động Văn hóa - Du lịch, Lễ hội truyền 

thống xuân Quý Mão. Tuyên truyền những tiềm năng, di sản văn hóa, điểm du 

lịch; về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; an toàn vệ sinh 

thực phẩm; vệ sinh môi trường; phòng, chống buôn bán và đốt pháo nổ; thực hiện 

nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội…  

- Hình thức, phương tiện tuyên truyền 

Tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, thông tin đại chúng, màn hình 

led, tờ gấp, pa nô, áp phích, trailer, băng rôn khẩu hiệu, cờ, hoa trang trí cổ động 

trực quan trên đường phố. Giới thiệu các tour, tuyến du lịch thành phố Lạng Sơn 

bằng các hình thức phù hợp. 

Công bố các hoạt động Văn hóa - Du lịch, các lễ hội truyền thống trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn xuân Quý Mão năm 2023 do thành phố chủ trì thực hiện trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, tại các buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân 

dịp đầu xuân, trên màn hình led, hệ thống truyền thanh, thông tin lưu động... 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện. 

2. Tổ chức các lễ hội truyền thống Xuân Quý Mão 2023 

2.1. Lễ hội Lồng tồng, xã Quảng Lạc 

- Thời gian, địa điểm: Ngày 05 tháng Giêng (tức ngày 26/01/2023) tại đình 

Pác Mòong, thôn Quảng Trung I, xã Quảng Lạc. 

- Đơn vị chủ trì tổ chức: UBND xã Quảng Lạc. 

- Nội dung: Có kịch bản chi tiết riêng do Ban Tổ chức lễ hội xã Quảng Lạc 

chuẩn bị. 

- Đơn vị thực hiện: UBND xã Quảng Lạc chủ trì, phối hợp với phòng Văn 

hóa và Thông tin thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện. 

2.2. Lễ hội Chùa Tam Thanh - Tam Giáo và công bố hệ thống du lịch thông 

minh số hóa Điểm du lịch Nhị - Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc. 

- Thời gian: Ngày 15 tháng Giêng (tức ngày 05/02/2023) tại chùa Tam 

Thanh, phường Tam Thanh.  

- Địa điểm: Sân chùa Tam Thanh, phường Tam Thanh. 

- Nội dung: Có kế hoạch, kịch bản chi tiết riêng. Trong đó có diễn tích 

truyện nội dung về đốc trấn Ngô Thì Sỹ và lễ hội Chùa Tam Thanh - Tam giáo. 

Công bố hệ thống du lịch thông minh số hóa điểm du lịch Nhị - Tam Thanh, núi 

Tô Thị, thành Nhà Mạc. 

- Đơn vị thực hiện: UBND phường Tam Thanh chủ trì, phối hợp với Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao, phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị liên quan 

thực hiện. 
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2.3. Lễ hội xuống đồng Khòn Lèng, phường Tam Thanh 

- Thời gian, địa điểm: Từ 13 giờ 00 phút, ngày 16 tháng Giêng (tức ngày 

06/02/2023) tại chân núi nàng Tô Thị. 

- Nội dung: Có kế hoạch, kịch bản riêng.  

- Đơn vị thực hiện: UBND phường Tam Thanh chủ trì, phối hợp với Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao thực hiện. 

2.4. Lễ hội Chùa Tiên, phường Chi Lăng 

- Thời gian, địa điểm: Ngày 18 tháng Giêng (tức ngày 08/02/2023) tại chùa 

Tiên, phường Chi Lăng. 

- Nội dung: Có kế hoạch, kịch bản chi tiết riêng. Trong đó có nội dung diễn 

tích truyện về Tiên Ông. 

- Đơn vị thực hiện: UBND phường Chi Lăng chủ trì thực hiện, phối hợp 

với phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị liên quan thực hiện.  

2.5. Lễ hội Đền Vua Lê, xã Hoàng Đồng 

- Thời gian, địa điểm: Ngày 23 tháng Giêng (tức ngày 13/02/2023) tại đền 

Vua Lê, xã Hoàng Đồng. 

- Nội dung: Có kịch bản chi tiết riêng. 

- Đơn vị thực hiện: UBND xã Hoàng Đồng phối hợp với phòng Văn hóa và 

Thông tin và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. 

2.6. Lễ hội Đền Tả Phủ, phường Hoàng Văn Thụ 

- Thời gian, địa điểm: Từ ngày 22 - 27 tháng Giêng (tức ngày 12/02 đến 

ngày 17/02/2023) tại Đền Tả Phủ, phường Hoàng Văn Thụ. 

+ Khai mạc Lễ hội Đền Tả Phủ: Từ 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng Giêng 

(tức ngày 12/02/2023) tại Đền Tả Phủ. 

+ Tổ chức Hội Đầu pháo Kỳ Lừa: Từ 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng Giêng 

(tức ngày 17/02/2023). 

- Nội dung: Có kế hoạch, kịch bản chi tiết riêng gắn với lộ trình rước kiệu 

theo truyền thống. Tại Hội Đầu pháo Kỳ Lừa có nội dung diễn tích về Hán Quận 

công Thân Công Tài gắn với Đền Tả Phủ; đốt pháo bông, tranh đầu pháo và rước 

kiệu theo truyền thống. 

-  Thành phần mời dự Hội Đầu pháo Kỳ Lừa: 

+ Các đại biểu dự Hội thi “Hương sắc ẩm thực” thành phố Lạng Sơn. 

+ Các thành phần khác do UBND phường Hoàng Văn Thụ chủ động thực hiện. 

(Năm 2023 do tình hình nước bạn Trung Quốc thực hiện chế độ zero covid, 

nên không tổ chức mời một số đơn vị có mối quan hệ truyền thống như Khu tự trị 

dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; Thị Bằng Tường, thành phố Sùng 

Tả, Quảng Tây, Trung Quốc tham dự lễ hội) 

- Đơn vị thực hiện: UBND phường Hoàng Văn Thụ chủ trì phối hợp với 

phòng VHTT và các đơn vị liên quan thực hiện. 
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2.7. Lễ hội Đền Kỳ Cùng, phường Vĩnh Trại 

- Thời gian, địa điểm: Từ 9 giờ 00 phút ngày 22 tháng giêng (tức ngày 

12/02/2023) tại Đền Kỳ Cùng, phường Vĩnh Trại. 

- Nội dung: Có kế hoạch, kịch bản chi tiết riêng gắn với lộ trình rước kiệu theo 

truyền thống. Trong đó có tổ chức đêm văn nghệ vào tối ngày 11/02/2023 (tức ngày 21 

tháng giêng) có nội dung diễn tích về Quan Lớn Tuần Tranh gắn với Đền Kỳ Cùng. 

- Đơn vị thực hiện: UBND phường Vĩnh Trại chủ trì phối hợp với phòng 

VHTT, Trung tâm VHTT và các đơn vị liên quan thực hiện. 

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

và sản phẩm đặc trưng địa phương 

a) Thời gian: Từ ngày 16 - 17/02/2023 (tức ngày 26 - 27 tháng Giêng năm 

Quý Mão). 

Khai mạc Hội chợ: Từ 20h ngày 16/02/2023 (ngày 26 tháng Giêng):  

b) Địa điểm: Trung tâm Hội chợ thương mại tỉnh Lạng Sơn (Số 2A, đường 

Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn). 

c) Thành phần mời tham gia gian trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm 

OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương 

- Mời một số thị xã, thành phố thuộc Hiệp hội các Đô thị Việt Nam và các 

đơn vị kết nghĩa với thành phố Lạng Sơn: mỗi đơn vị tham gia 01 gian hàng 

trưng bày. 

- Mời 10 huyện trong tỉnh: mỗi huyện tham gia 01 gian hàng trưng bày. 

- Các phường, xã: mỗi đơn vị tham gia 01 gian hàng trưng bày. Riêng 

UBND xã Mai Pha bố trí thêm 01 gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm làm bánh 

truyền thống (bánh dày, bánh ngải truyền thống) phục vụ nhân dân và du khách. 

(Có danh sách kèm theo. Sẽ có Thư mời riêng). 

- Một số doanh nghiệp, Nhà hàng, Khách sạn: mỗi đơn vị tham gia 01 gian 

hàng trưng bày. 

(Ban Tổ chức sẽ bố trí cho mỗi đơn vị tham gia 01 gian để trưng bày, bán 

sản phẩm đặc trưng địa phương và trưng bày sản phẩm lợn quay, vịt quay dự thi. 

Kích thước gian trưng bày quy định tại Thể lệ cuộc thi).  

d) Thành phần mời dự chương trình khai mạc Hội chợ trưng bày, giới 

thiệu và bán sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương 

Mời Lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành;  

Mời một số thị xã, thành phố thuộc hiệp hội các đô thị Việt Nam và các 

đơn vị kết nghĩa với thành phố Lạng Sơn;  

Mời các huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn;  

Lãnh đạo, CCVCNLĐ các phòng, ban, đơn vị thành phố, các phường, xã 

và một số doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố. 

Các cơ quan thông tấn báo chí dự và đưa tin. 

(Sẽ có Giấy mời riêng). 

 



5 

 

 e) Nội dung Khai mạc Hội chợ 

+ 1 tiết mục múa sư tử chào mừng (05 phút); 

+ Văn nghệ chào mừng (02 - 03 tiết mục); 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

+ Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo UBND thành phố; 

+ Cắt băng khai mạc Hội chợ trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP 

và sản phẩm đặc trưng địa phương; 

+ Các Đại biểu tham quan gian hàng; 

+ Kết thúc chương trình khai mạc Hội chợ, mời các quý vị đại biểu tham 

dự các hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố và trải nghiệm văn hóa, ẩm thực 

tại Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

f) Đơn vị thực hiện:  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Kinh tế thành phố; 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm VHTT, phòng VHTT, Văn phòng 

HĐND - UBND, Thành Đoàn và các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện. 

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố   

- Thời gian: Tối ngày 16/02/2023 (tức ngày 26 tháng Giêng năm Quý 

Mão) sau chương trình khai mạc Hội chợ trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm 

OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương. 

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội chợ thương mại và tuyến đường Trần Đăng 

Ninh (đoạn từ đền Kỳ Cùng đến không gian Phố đi bộ Kỳ Lừa). 

- Nội dung: Trình diễn dân ca, dân vũ, xiếc, múa sư tử; giao lưu các câu lạc 

bộ văn nghệ, thể thao... 

- Đơn vị thực hiện: Đề nghị Thành đoàn chủ trì, phối hợp với Trung tâm 

VHTT, phòng VHTT và các đơn vị liên quan thực hiện. 

(Có kịch bản chi tiết riêng). 

5. Tổ chức Hội thi “Hương sắc ẩm thực” thành phố Lạng Sơn mở rộng 

lần thứ V xuân Quý Mão 2023. 

a) Thời gian: Sáng ngày 17/02/2023 (tức ngày 27 tháng Giêng năm Quý Mão). 

b) Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Thương mại tỉnh Lạng Sơn. 

c) Chủ đề, nội dung thi: “Lợn quay, Vịt quay - Tinh hoa ẩm thực Xứ Lạng”. 

d) Thành phần tham gia 

- Mời 10 huyện trong tỉnh: mỗi huyện tham gia thi 01 con lợn quay; 

khuyến khích các huyện đăng ký tham gia dự thi nội dung vịt quay (05 con). 

- Các phường, xã: Mỗi phường, xã tham gia 02 nội dung, gồm: Mỗi phường, 

xã tham gia thi 02 con lợn quay và mời ít nhất 01 nhà hàng hoặc hộ gia đình kinh 

doanh vịt quay tham gia thi vịt quay (mỗi đội tham gia dự thi 05 con vịt quay). 

- Một số doanh nghiệp, Nhà hàng, Khách sạn, Tổ Liên gia: mỗi đơn vị 

tham gia thi 01 con lợn quay hoặc tham gia dự thi 05 con vịt quay. 
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(Các đơn vị trưng bày lợn quay, vịt quay để chấm tại gian trưng bày, bán 

các sản phẩm địa phương do Ban Tổ chức đã bố trí. Ngoài 05 con vịt quay bắt 

buộc dự thi, các đội tổ chức quảng bá, bán sản phẩm cho khách thăm quan, số 

lượng không hạn chế, theo nhu cầu của khách mua). 

(Có Kịch bản, Thể lệ chi tiết và Thư mời riêng) 

e) Chương trình  

- Thi quay lợn: 06h30’: Kiểm tra đóng dấu kiểm dịch con lợn của các Đội 

trước khi đưa vào thi; Từ 7 giờ 00 phút: Phát lệnh thi quay lợn. 

- Thi quay vịt: Từ 08h00’ - 8h50’: Chấm điểm các đội dự thi giới thiệu quy 

trình lựa chọn nguyên liệu, gia vị, tẩm ướp sản phẩm… trước khi thực hiện quay. 

Từ 9h00’: Phát lệnh thi quay vịt. 

- Từ 9 giờ 30 phút: Khai mạc hội thi “Hương sắc ẩm thực” Xuân Quý Mão 

2023 với chủ đề: “Lợn quay, Vịt quay - Tinh hoa ẩm thực Xứ Lạng”. 

Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; 

Khai mạc Hội thi; 

Công bố thành viên Ban Giám khảo Hội thi; 

Thông qua Thể lệ, cơ cấu giải thưởng. 

+ Từ 10h00 - 11h20: Chấm thi; 

+ Từ 11h20: Bế mạc, công bố kết quả, trao giải; 

+ Từ 11h30: Mời Đại biểu thưởng thức sản phẩm ẩm thực sau Hội thi. 

f) Thành phần mời dự Khai mạc và Bế mạc  

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

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Đảng, 

đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn;  

- Lãnh đạo các đơn vị ngoài tỉnh kết nghĩa với thành phố Lạng Sơn và các 

huyện trong tỉnh;  

- Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo 

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Đảng, 

đoàn thể thành phố;  

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

Ủy ban MTTQ các phường, xã; các doanh nghiệp tham gia thi quay lợn; các đơn 

vị tài trợ, hỗ trợ tổ chức Hội thi (nếu có). 

(Sẽ có Giấy mời riêng). 

g) Đơn vị thực hiện 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, 

phòng Kinh tế, Thành đoàn, Văn phòng HĐND-UBND thành phố, và các đơn vị 

liên quan thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. 

(Cơ cấu gồm 02 giải thưởng: giải thưởng thi lợn quay và giải thưởng thi 

vịt quay. Có Thể lệ chi tiết riêng).  
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V. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

Trên cơ sở kết quả các hoạt động tham gia tại Tuần Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch và các lễ hội truyền thống Xuân Quý Mão 2023, UBND thành phố sẽ 

xem xét khen thưởng như sau: 

1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: UBND thành phố sẽ xem xét, đề 

nghị trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh. 

2. Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố 

- Đối tượng: Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển 

hình trong triển khai, tổ chức, tham gia các hoạt động Tuần Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch lần thứ V và tổ chức Lễ hội truyền thống Xuân Quý Mão 2023. 

- Số lượng: 20 tập thể và 25 cá nhân, được phân bổ cụ thể như sau: 

+ Đối với tập thể:  

Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thành phố sẽ xem xét, lựa chọn 04 tập 

thể tiêu biểu; 

Mỗi phường, xã lựa chọn không quá 02 tập thể tiêu biểu (ưu tiên tập thể 

nhỏ, tập thể thực hiện nhiệm vụ trực tiếp). 

+ Đối với cá nhân:  

Ban Chỉ đạo thành phố sẽ xem xét, lựa chọn 06 cá nhân tiêu biểu; 

Mỗi phường, xã lựa chọn không quá 02 cá nhân tiêu biểu; riêng phường 

Chi Lăng, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Trại: lựa chọn 03 cá nhân tiêu biểu. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng: 01 bộ 

 + Tờ trình đề nghị khen thưởng (có danh sách trích ngang và tóm tắt thành 

tích kèm theo). 

 + Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của đơn vị. 

 + Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị. 

- Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng: Hồ sơ đề nghị Chủ tịch 

UBND thành phố tặng Giấy khen gửi về cơ quan Thường trực (phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố) chậm nhất ngày 20/02/2023 để kịp thời tổng hợp, trình 

Hội đồng TĐKT thành phố xem xét, quyết định. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Chủ trì tham mưu phối hợp với các phòng chuyên môn Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của UBND 

tỉnh. Phối hợp với các phường, xã xây dựng và duyệt kịch bản chi tiết công tác tổ 

chức các lễ hội truyền thống diễn ra trên địa bàn. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố đề nghị Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh Lạng Sơn thông báo trên Truyền hình phương án phân luồng giao thông 

trên địa bàn trong thời gian diễn ra Lễ hội Tả Phủ - Kỳ Cùng và các hoạt động 

Văn hóa - Du lịch Xuân Quý Mão 2023 để Nhân dân và du khách biết, thực hiện. 

- Chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế lên sơ đồ tổng thể, bố trí khung rạp để 

các đơn vị tham gia Hội chợ trưng bày, bán các sản phẩm OCOP và sản phẩm 
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đặc trưng địa phương và Hội thi ẩm thực; Tham mưu đề xuất trang trí toàn bộ 

khu vực tổ chức Hội thi và trưng bày đảm bảo phù hợp với chủ đề của Hội thi và 

việc quảng bá văn hóa, du lịch thành phố. 

- Tham mưu cho UBND thành phố thành lập Ban Tổ chức các hoạt động 

mừng Đảng, mừng Xuân; Văn hóa - Du lịch và Lễ hội truyền thống Xuân Quý 

Mão 2023. Đưa tin tuyên truyền các hoạt động trên màn hình led, Trang 

fanpage…; liên hệ đề nghị các cơ quan báo chí đưa tin, bài phản ánh các hoạt 

động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức Lễ hội 

truyền thống Xuân Quý Mão 2023. Giới thiệu các tour, tuyến du lịch thành phố 

Lạng Sơn bằng các hình thức phù hợp; phối hợp với đơn vị truyền thông Trung 

ương và địa phương xây dựng các video clip quảng bá về các hoạt động, lễ hội 

đặc sắc trên địa bàn. 

- Tham mưu nội dung công bố hệ thống du lịch thông minh số hóa điểm du 

lịch Nhị - Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc tại Lễ hội chùa Tam Thanh 

phù hợp với tổng thể chương trình lễ hội. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND lập danh sách khách mời; phối 

hợp với phòng Kinh tế tham mưu gửi Thư mời các đơn vị tham dự Hội chợ trưng 

bày, bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương và Hội thi Hương 

sắc ẩm thực Xứ Lạng. Tham mưu ban hành Thể lệ Hội thi Hương sắc ẩm thực Xứ 

Lạng năm 2023. Xây dựng kịch bản chi tiết và chủ trì tham mưu tổ chức Hội thi 

“Hương sắc ẩm thực” xuân Quý Mão; chủ trì tham mưu các điều kiện tổ chức 

Hội thi “Hương sắc ẩm thực” năm 2023. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố đôn đốc, hướng dẫn 

các đơn vị thuộc thành phố được giao chủ trì xây dựng Kế hoạch, kịch bản chi 

tiết tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch này.  

- Phối hợp với phòng Nội vụ thành phố tham mưu công tác khen thưởng đối 

với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia các hoạt động 

Văn hóa - Du lịch và tổ chức Lễ hội truyền thống Xuân Quý Mão 2023. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, tổ chức lễ hội và các hoạt động lễ 

hội xuân Quý Mão 2023 về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao  

- Chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền, 

trang trí đường phố quảng bá hoạt động Văn hóa - Du lịch. Thực hiện tuyên 

truyền lưu động trong những ngày tổ chức lễ hội trên địa bàn, cao điểm ngày 25 - 

27 tháng Giêng nhắc nhở các gia đình, tổ liên gia không đốt vàng mã trên đường 

phố, vỉa hè và các nơi công cộng. 

- Phối hợp hướng dẫn Ban Tổ chức các lễ hội xây dựng chương trình văn 

nghệ, diễn tích biểu diễn tại Lễ Khai mạc và hỗ trợ âm thanh tại các lễ hội. Đồng 

chủ trì, phối hợp với UBND phường Tam Thanh tổ chức khai mạc Lễ hội chùa 

Tam Thanh - Tam Giáo.  

- Phối hợp với Thành Đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật 

đường phố trong Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nhiệm vụ khác được 

phân công tại Kế hoạch. 
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- Tham mưu tổ chức các hoạt động tại Phố đi bộ Kỳ Lừa để kết nối với các 

hoạt động văn hóa, ẩm thực vào tối thứ năm ngày 16/02/2023 (tức ngày 26 tháng 

giêng năm Quý Mão. 

- Lập dự toán kinh phí gửi về phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp chung 

xong trước ngày 30/12/2022. 

3. Phòng Kinh tế  

- Xây dựng kịch bản chi tiết và chủ trì tham mưu tổ chức Hội chợ trưng 

bày, bán các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương; tham mưu bài 

phát biểu khai mạc của Lãnh đạo UBND thành phố tại chương trình khai mạc 

Hội chợ. 

- Phối hợp với Phòng VHTT lên sơ đồ tổng thể, bố trí khung rạp để các 

đơn vị tham gia Hội chợ trưng bày, bán các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc 

trưng địa phương. 

- Hướng dẫn, định hướng Nhân dân, các hộ kinh doanh lựa chọn sản phẩm 

ẩm thực tham gia Hội thi. Chỉ đạo các Hợp tác xã sản xuất rau an toàn cung cấp 

sản phẩm rau an toàn phục vụ Nhân dân và du khách đến tham quan và thưởng 

thức trong Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tham gia bán hàng tại Phố đi 

bộ Kỳ Lừa để kết nối với các hoạt động văn hóa, ẩm thực vào tối thứ năm ngày 

16/02/2023 tức ngày 26 tháng giêng năm Quý Mão. 

4. Văn phòng HĐND - UBND  

- Tham mưu đôn đốc việc xây dựng và ban hành Kế hoạch và các văn bản 

chỉ đạo để thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch.  

- Tham mưu giấy mời, lập danh sách khách mời và phát hành Giấy mời đại 

biểu dự các hoạt động Văn hóa - Du lịch và Hội thi Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng 

mở rộng năm 2023 do thành phố chủ trì xong trước 05/01/2023. Lập dự toán kinh 

phí thực hiện gửi về phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tổng hợp chung báo 

cáo lãnh đạo thành phố xong trước ngày 30/12/2022. 

- Chuẩn bị các điều kiện, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đơn vị về tham dự 

các hoạt động Văn hóa - Du lịch theo Kế hoạch này, trong đó bao gồm bố trí 

tiệc buffet mời Đại biểu thưởng thức sản phẩm ẩm thực sau Hội thi “Hương 

sắc ẩm thực” năm 2023. 

- Tham mưu thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

trong dịp tổ chức các hoạt động Văn hóa - Du lịch và lễ hội truyền thống xuân 

Quý Mão năm 2023. 

- Chỉ đạo, giám sát đảm bảo công tác y tế tại các sự kiện, nhất là yêu cầu phòng, 

chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thẩm duyệt các nội dung: maket 

sân khấu, kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết, các bài phát biểu... theo Kế hoạch. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cho UBND thành phố bố trí 

kinh phí tổ chức các hoạt động do UBND thành phố chủ trì theo Kế hoạch này. 
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6. Trung tâm Y tế: Có Kế hoạch chỉ đạo đảm bảo tốt về y tế công cộng, 

an toàn vệ sinh ATTP trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra các hoạt 

động Văn hóa - Du lịch xuân Quý Mão. Cử lực lượng y bác sỹ trực ứng cứu tại 

các điểm diễn ra các hoạt động Văn hóa - Du lịch và lễ hội truyền thống. 

7. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng 

chống cháy nổ trên địa bàn trong thời gian diễn ra các hoạt động Văn hóa - Du 

lịch xuân Quý Mão 2023. 

- Thực hiện phương án giao thông, trong đó cấm các phương tiện giao 

thông lưu thông trên tuyến đường rước kiệu Lễ hội đền Tả Phủ - Kỷ Cùng và khu 

vực tổ chức các hoạt động nghệ thuật đường phố. 

8. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với phòng VHTT tham mưu thực hiện 

công tác khen thưởng chuyên đề đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc tại các hoạt động Văn hóa - Du lịch và tổ chức các lễ hội truyền thống xuân 

Quý Mão 2023. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tuyên truyền cho học sinh các trường học 

trực thuộc hiểu về ý nghĩa, giá trị di sản và các lễ hội truyền thống diễn ra trên 

địa bàn Thành phố; yêu cầu học sinh các trường học không mặc trang phục sư tử 

nhí đi xin tiền các gia đình, các tổ liên gia… trong thời gian diễn ra các hoạt động 

lễ hội. 

10. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố: Cử cán bộ thực hiện 

kiểm tra, đóng dấu kiểm dịch đảm bảo an toàn cho các con lợn, con vịt tham gia 

tại Hội thi Hương sắc ẩm thực theo Kế hoạch. Hướng dẫn các đơn vị phường, xã, 

các hợp tác xã lựa chọn, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp địa 

phương tới nhân dân và du khách. 

11. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Tham mưu thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, trang trí đường phố trước, 

trong thời gian diễn ra các hoạt động Văn hóa - Du lịch và tổ chức các hoạt động 

truyền thống xuân Quý Mão 2023.  

12. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố 

Duy trì đảm bảo trật tự đô thị trước, trong, sau Tết, trong đó tập trung cao 

độ trong thời gian diễn ra các hoạt động Văn hóa - Du lịch và tổ chức các hoạt 

động truyền thống xuân Quý Mão 2023, kiên quyết xử lý những trường hợp cố 

tình vi phạm. Phối hợp với UBND các phường, xã trong việc duy trì tốt và đảm 

bảo trật tự đô thị trên địa bàn. 

13. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

- Tham mưu đảm bảo công tác vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp trong 

những ngày đầu xuân, trong dịp tổ chức các lễ hội và trong thời gian tổ chức các 

hoạt động Văn hóa - Du lịch và tổ chức các hoạt động truyền thống xuân Quý 

Mão 2023. Đôn đốc các phường, xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 

tốt công tác vệ sinh môi trường khu vực dân cư. 



11 

 

- Đôn đốc Công ty TNHH Huy Hoàng tăng cường thực hiện công tác giữ 

gìn vệ sinh môi trường; thường xuyên có lực lượng xử lý vệ sinh môi trường tại 

khuôn viên Trung tâm Hội chợ triển lãm; các địa điểm tổ chức lễ hội và khu vực 

tổ chức các hoạt động Văn hóa - Du lịch xuân Quý Mão năm 2023. 

- Tham mưu phát động tổng vệ sinh môi trường mừng Đảng mừng xuân, 

Lễ hội hoa Đào của tỉnh, các hoạt động Văn hóa - Du lịch, lễ hội trên địa bàn. 

14. Đề nghị Thành Đoàn Lạng Sơn 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao tổ chức thực hiện các 

hoạt động văn hóa truyền thống giao lưu hát then, hát sli, hát lượn, múa sư tử, lảy 

cỏ và tổ chức các trò chơi… tại Hội thi Hương sắc ẩm thực, tại Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

Chủ trì tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố, kết nối không 

gian văn hóa từ quảng trường Hùng Vương đến Phố đi bộ Kỳ Lừa, tạo điểm nhấn, 

thu hút du khách tham quan nhằm quảng bá văn hóa, du lịch thành phố Lạng Sơn. 

Lập dự toán kinh phí thực hiện gửi về phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố tổng hợp chung báo cáo lãnh đạo thành phố xong trước ngày 30/12/2022. 

15. UBND các phường, xã 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện 

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản 

lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn. Tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân và du 

khách về giá trị, ý nghĩa văn hóa của lễ hội, tuyên truyền vận động nhân dân thực 

hiện nếp sống văn minh khi tham gia các hoạt động lễ hội. Tuyên truyền, nhắc 

nhở các gia đình, tổ liên gia tham gia mừng hội không đốt vàng mã trên đường 

phố, vỉa hè và những nơi công cộng. 

- Tham gia các nội dung tại Hội thi Hương sắc ẩm thực, trong đó mỗi phường, 

xã tham gia thi 02 con lợn quay và mời ít nhất 01 nhà hàng hoặc hộ gia đình kinh 

doanh vịt quay tham gia thi vịt quay (mỗi đội tham gia dự thi 05 con vịt quay). 

- Tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội chợ; tham gia các hoạt động văn 

nghệ, thể thao... theo Kế hoạch này và theo phân công tại các chương trình kịch 

bản chi tiết và của các đơn vị được giao chủ trì các hoạt động.  

- Vận động, tuyên truyền các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thực 

hiện tốt nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, hưởng ứng và tham gia 

các hoạt động Văn hóa - Du lịch và các lễ hội truyền thống xuân Quý Mão năm 

2023. Đặc biệt vận động các gia đình, tổ Liên gia tham gia lễ hội ký cam kết bằng 

văn bản không ném tiền lên kiệu rước, hạn chế bắn pháo giấy, không đốt vàng mã 

trên đường phố, vỉa hè và những nơi công cộng. 

- UBND các phường, xã có lễ hội chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức 

các Lễ hội truyền thống trên địa bàn theo Kế hoạch, lưu ý kiểm duyệt kỹ nội 

dung kịch bản chương trình; chương trình văn nghệ chào mừng, lựa chọn người 

dẫn chương trình khai mạc lễ hội… UBND các phường Tam Thanh, Chi Lăng, 

Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Trại xây dựng diễn tích về nhân vật lịch sử gắn với lễ hội. 

Các phường, xã tuyên truyền tới các thanh đồng, đạo quan, thủ nhang đồng đền 

các đình, đền có đăng ký tham gia lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Cùng để tuyên truyền 

chấp hành tốt các quy định khi tham gia các hoạt động tại lễ hội. 
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- Các phường, xã phối hợp với phòng VHTT tăng cường công tác kiểm tra 

các cơ sở lưu trú du lịch, đảm bảo sẵn sàng đón du khách đến thành phố Lạng 

Sơn. Vận động các hộ gia đình cho du khách lưu trú trong thời gian đến dự các 

hoạt động Lễ hội theo hình thức Homestay. 

- Giao UBND phường Tam Thanh, UBND phường Hoàng Văn Thụ 
phối hợp với Công an thành phố đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực diễn ra các 

hoạt động Văn hóa và Du lịch. Bố trí các phương tiện của đại biểu để tại sân 

Trung tâm văn hóa - nghệ thuật tỉnh để đảm bảo an toàn giao thông. 

- UBND phường Vĩnh Trại: Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức đêm 

văn nghệ vào tối ngày 11/02/2023 (tức ngày 21 tháng giêng) có nội dung diễn tích về Quan 

Lớn Tuần Tranh gắn với Đền Kỳ Cùng. 

- Báo cáo tình hình quản lý, tổ chức lễ hội xuân Quý Mão và hoàn thiện hồ 

sơ đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân theo số lượng được phân bổ. Gửi báo 

cáo và hồ sơ khen thưởng về cơ quan Thường trực (phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố) chậm nhất ngày 20/02/2023. 

16. Đề nghị Điện lực thành phố: Đảm bảo nguồn điện phục vụ cho chương 

trình khai mạc và các hoạt động trong thời gian tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; các lễ hội truyền thống năm 2023 trên địa bàn. 

17. Trân trọng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn (Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Tạp chí Văn nghệ Xứ 

Lạng; Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn; Báo Nhân dân thường trú tại 

Lạng Sơn; Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn; Hội nhà báo Lạng Sơn; Báo 

Công luận; Báo Công lý, Báo pháp luật; Báo Giao thông; Báo Tài nguyên và Môi 

trường) đưa tin, bài phản ánh các hoạt động do Thành phố tổ chức trong khuôn khổ 

các hoạt động Văn hóa - Du lịch và lễ hội truyền thống xuân Quý Mão năm 2023. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia các hoạt động Văn hóa - Du lịch và tổ chức 

Lễ hội truyền thống Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Yêu 

cầu các các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các Sở: VHTT&DL; TTTT; Sở Ngoại vụ tỉnh; 

- UBND các huyện trong tỉnh Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng; 

- Các cơ quan thông tấn báo chí thường trú tại Lạng Sơn; 

- Các phòng, ban, ngành, Đảng, đoàn thể TP; 

- Điện lực TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVP, QTM; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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