
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 4531 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  13 tháng 11 năm 2018 

V/v triển khai một số hoạt động 
truyền thông về Đề án bảo tồn, 

phát triển giá trị cây Đào và 
 tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng 

  
Kính gửi:  

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Tài chính;  
- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội 
hoa Đào Xứ Lạng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện: 

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên 
quan khẩn trương nghiên cứu, biên soạn 01 bộ tài liệu truyền thông (xuất bản 
phẩm) về hoạt động bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào, cụ thể: 

- Nội dung: Gồm 03 phần: 

+ Nội dung Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa 
Đào Xứ Lạng (biên tập ngắn gọn); 

+ “Cẩm nang” trồng, chăm sóc cây Đào; giới thiệu một số mô hình kinh 
doanh cây Đào, làng nghề trồng Đào (vườn hoa, cây cảnh) tại thành phố Lạng 
Sơn, huyện Hữu Lũng, Bắc Sơn; 

+ Phong tục, ý nghĩa của hoa Đào trong ngày Tết Nguyên đán ở Lạng Sơn.  

- Số lượng phát hành: 

+ Các cơ quan, đơn vị cấp phòng (thuộc sở, ban, ngành, huyện, thành 
phố): mỗi đơn vị 01 cuốn. 

+ UBND các xã, thị trấn: mỗi đơn vị 05 cuốn. 

+ Các trường phổ thông, trường chuyên nghiệp, trường dạy nghề trên địa 
bàn tỉnh (mỗi đơn vị 05 cuốn). 

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn xã hội hóa tài trợ cho sự kiện Lễ hội hoa 
Đào Xứ Lạng năm 2019. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất phương án thực hiện nội dung 
trên, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2018. 
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b) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đơn vị liên quan 
tổng hợp các tư liệu, hình ảnh về cây Đào, hoa Đào; tổ chức biên tập, dàn dựng 
một số video clip về hoa Đào, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, tính chuyên 
nghiệp, phục vụ tuyên truyền, quảng bá tại các sự kiện lớn như Lễ hội hoa Đào; 
khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các chương trình xúc tiến, 
quảng bá văn hóa, du lịch trong và ngoài tỉnh. 

Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2018. 

2. Giao UBND thành phố Lạng Sơn: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên 
cứu tổ chức cuộc thi hoặc trại sáng tác ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với 
ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào. Lựa chọn một trong các yêu 
cầu tại Đề án như sau: 

- Quy mô lớn: 

+ Công viên sinh thái bảo tồn cây, hoa Đào và các loài cây, loài hoa quý: 
Khu danh thắng Nhị Tam Thanh, Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc kết nối với thôn 
Nà Sèn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (15 ha). 

+ Khu/điểm du lịch cảnh quan Đào núi Mẫu Sơn. 

+ Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

- Quy mô nhỏ: 

+ Công trình kiến trúc và cảnh quan tại Công viên Chi Lăng, phường Chi 
Lăng, thành phố Lạng Sơn (vị trí gần chùa Thành hoặc đối diện Thư viện tỉnh); 

+ Khu tam giác, đầu phía Bắc cầu Kỳ Cùng, đường Lê Lợi, thành phố 
Lạng Sơn; 

+ Vị trí khác do UBND thành phố đề xuất. 

Các mô hình ý tưởng kiến trúc sẽ được trưng bày, giới thiệu trong dịp Lễ 
hội hoa Đào Xuân Kỷ Hợi 2019. 

- UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đài PTTH tỉnh; 
- UBND huyện Hữu Lũng, Bắc Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KG-VX, KTN, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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