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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 3

/TB-BTC

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức
Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý năm 2020
Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-BCĐ ngày 21/12/2019 của Ban Chỉ đạo các
ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 - 2020 (sau đây gọi tắt
là Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý
2020 (sau đây gọi tắt là Lễ hội); Quyết định số 173/QĐ-BCĐ ngày 30/12/2019 của
Ban Chỉ đạo tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội
hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý năm 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ
chức); Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:
1. Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban
Chịu tr ch nhiệm chung chỉ đạo tổ chức Lễ hội theo
BCĐ ngày 21/12/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

ế hoạch số 1

/ H-

2. Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phó Trưởng Ban thường trực
- Chỉ đạo đôn đốc công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện các hoạt động tổ
chức Lễ hội.
- Chỉ đạo xây dựng kịch bản, tổ chức dàn dựng, tập luyện chương trình nghệ
thuật chào mừng Khai mạc Lễ hội; thiết kế ma két phương n trang trí tổng thể
không gian Lễ hội và ma két trang trí sân khấu khai mạc Lễ hội, mẫu giấy mời trình
phê duyệt; thiết kế, lắp đặt sân khấu, âm thanh ánh sáng, dàn không gian phục vụ lễ
khai mạc; chỉ đạo liên hệ mua thuê cây hoa Đào và thực hiện trang trí tổng thể
không gian Lễ hội theo thiết kế được phê duyệt.
- Tham mưu thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký; chỉ đạo xây dựng tiêu
chí, thể lệ cuộc thi; tổ chức chấm điểm và đề xuất giải thưởng Cuộc thi Vườn cây
hoa Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Canh Tý 2020.
- Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan về Lễ
hội. Xây dựng video clip tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh hoa Đào Lạng Sơn và
các hoạt động Lễ hội theo chức năng nhiệm vụ của ngành được phân công. Chủ trì,
phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu dự thảo Thông cáo báo chí
chung giới thiệu thông tin về Lễ hội và hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam, khai mạc Lễ hội Xuân, Tuần Văn hóa Thể thao, Du lịch

tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Chủ trì, phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và
UBND các huyện, thành phố thực hiện Triển lãm ảnh đẹp hoa Đào và ảnh đẹp du
lịch c c địa phương gắn với trang trí không gian Lễ hội.
- Chỉ đạo xây dựng dự toán kinh phí chi cho các hoạt động, gửi Sở Tài chính
thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với c c cơ quan liên quan vận
động xã hội hóa c c ngu n lực tổ chức Lễ hội
- Chỉ đạo lập danh sách, phát hành giấy mời đại biểu; phương n phân công
đón tiếp, bố trí ăn nghỉ, chỗ ng i cho đại biểu dự khai mạc; phương n chăm sóc
thường xuyên c c cây hoa Đào tại khu vực trang trí không gian Lễ hội; trao đổi,
thống nhất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành
phố liên quan về phương n thu dọn, chuyển giao cây hoa Đào cho c c địa phương
tr ng chăm sóc sau khi kết thúc Lễ hội.
- Chỉ đạo xây dựng, ký duyệt c c văn bản chỉ đạo tổ chức Lễ hội, theo dõi,
tổng hợp báo cáo tiến độ và kết quả tổ chức triển khai các hoạt động báo cáo
UBND tỉnh.
3. Bà Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn - Phó
Trưởng Ban
- Chủ trì chỉ đạo thực hiện thiết kế, trang trí không gian Đường hoa Xuân Xứ
Lạng kết hợp với lắp đặt một số mô hình biểu tượng gắn ánh sáng Led nghệ thuật
tại Công viên Chi Lăng (đoạn từ cầu Đông inh đến cầu Thụ Phụ).
- Chủ trì tổ chức Hội chợ hoa Đào gắn với tuyến điểm tham quan du lịch
vườn Đào tại thành phố Lạng Sơn; vận động, hỗ trợ c c nhà vườn trên địa bàn
thành phố chuẩn bị c c điều kiện phục vụ đón du kh ch tham quan c c vườn Đào
trong khuôn khổ thời gian diễn ra Lễ hội.
- Chỉ đạo triển khai công tác chỉnh trang đô thị; công tác trang trí tuyên
truyền cổ động trực quan chào mừng Lễ hội trên địa bàn thành phố (Đơn vị chức
năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ động trao đổi cụ thể với đơn vị
chức năng của UBND thành phố về các tuyến đường, địa điểm do hai bên thực hiện).
- Chỉ đạo lựa chọn, cung cấp từ 08 - 10 file ảnh đẹp về hoa Đào và ảnh đẹp
du lịch của thành phố để tham gia trưng bày Triển lãm ảnh đẹp hoa Đào và ảnh đẹp
du lịch c c địa phương gắn với trang trí không gian Lễ hội. Lựa chọn 0 vườn Đào
tiêu biểu trên địa bàn thành phố để tham gia Cuộc thi Vườn cây hoa Đào đẹp Xứ
Lạng - Xuân Canh Tý 2020.
- Chỉ đạo c c đơn vị liên quan tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường
thường xuyên khu vực tổ chức Lễ hội, phối hợp thực hiện thu dọn, vệ sinh sau khi
kết thúc Lễ hội.
- Chỉ đạo, bố trí lực lượng công an, dân quân tự vệ đảm bảo an ninh trật tự,
an toàn giao thông tại khu vực Công viên Chi Lăng nơi tổ chức hoạt động Lễ hội.
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4. Ông Phan Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phó Trưởng Ban
- Giúp Gi m đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo, đôn đốc công tác
chuẩn bị và triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội được phân công cho
ngành theo mục 2 Thông báo này.
- Trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng tiêu chí, Thể lệ Cuộc thi Vườn cây hoa
Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Canh Tý 2020. Là Trưởng Ban Giám khảo, chịu trách
nhiệm tổ chức chấm điểm, lựa chọn và đề xuất giải thưởng Cuộc thi.
5. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên
- Phối hợp xem xét trình ban hành c c văn bản chỉ đạo triển khai phục vụ
công tác tổ chức Lễ hội. Phối hợp chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo bài ph t biểu của
Lãnh đạo tỉnh tại chương trình khai mạc Lễ hội.
- Phối hợp tham mưu xây dựng phương n lễ tân hậu cần, đón tiếp đại biểu
khách mời tham dự chương trình khai mạc Lễ hội.
. Ông Hoàng Văn Chi u, Phó Giám đốc Sở N ng nghiệp và Phát triển
Nông thôn - Thành viên
- Chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc được phân công cho Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn theo Kế hoạch số 165/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh
- Tham gia Phó Trưởng ban Ban Giám khảo Cuộc thi Vườn cây hoa Đào đẹp
Xứ Lạng - Xuân Canh Tý 2020.
7. Bà Bế Thị Thu Hi n, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành viên
- Chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc được phân công cho Sở Khoa học
và Công nghệ theo Kế hoạch số 165/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh.
- Tham gia Phó Trưởng ban Ban Giám khảo Cuộc thi Vườn cây hoa Đào đẹp
Xứ Lạng - Xuân Canh Tý 2020.
8. Bà Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông-Thành viên
Chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc được phân công cho Sở Thông tin
và Truyền thông theo Kế hoạch số 165/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh.
9. Ông Vũ Hoàng Quý, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên
Thẩm định dự toán kinh phí do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng,
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí tổ chức Lễ hội.
10. Ông Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác y tế, bảo đảm an toàn thực phẩm
trong thời gian diễn ra Lễ hội.
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11. Ông Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên
Chủ trì, phối hợp với c c cơ quan lực lượng liên quan xây dựng Kế hoạch,
triển khai phương n đảm bảo an ninh trật tự cho chương trình Lễ khai mạc và khu
vực không gian tổ chức Lễ hội.
12. Ông Nguyễn Ngọc Huy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành viên
Xây dựng, triển khai phương n bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực diễn
ra các hoạt động của Lễ hội.
13. Bà Vũ Ki u Oanh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truy n hình
tỉnh - Thành viên
- Chỉ đạo tăng cường các tin, bài, phóng sự chuyên đề để phát sóng tuyên
truyền, giới thiệu về hoa Đào Lạng Sơn và c c hoạt động Lễ hội;
- Chỉ đạo xây dựng kịch bản và thực hiện truyền hình trực tiếp Chương trình
khai mạc Lễ hội; chủ động liên hệ với một số Đài Ph t thanh và Truyền hình các
tỉnh lân cận thực hiện tiếp sóng chương trình khai mạc Lễ hội;
- Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng videoclip giới
thiệu, quảng bá về hoa Đào Xứ Lạng để trình chiếu trước giờ khai mạc (thời lượng
khoảng 07 phút) và videoclip giới thiệu c c vườn đào đạt giải để trình chiếu phục vụ
nội dung trao giải thưởng Vườn cây hoa Đào đẹp tại Chương trình khai mạc Lễ hội;
- Phối hợp cử 02 phóng viên tham gia Tổ thư ký giúp việc Ban Giám khảo đi
quay phim, biên tập clip về quá trình chấm điểm c c vườn Đào đẹp tham gia Cuộc
thi Vườn cây hoa Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Canh Tý 2020.
14. Ông Hoàng Xuân Thái, Phó Tổng biên tập Báo Lạng Sơn-Thành viên
Chỉ đạo xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về
các hoạt động Lễ hội và hoa Đào Lạng Sơn để đăng tải trên Báo Lạng Sơn
15. Bà Vi Thị Thu Đạm, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thành viên
- Chỉ đạo xây dựng tin bài tuyên truyền, phản ánh các hoạt động Lễ hội trên
Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng;
- Phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lựa chọn, cung cấp ảnh đẹp về
hoa Đào Lạng Sơn và ảnh đẹp về c c điểm du lịch của các huyện, thành phố để
trưng bày triển lãm gắn với trang trí không gian Lễ hội tại Công viên Chi Lăng,
đường Hùng Vương thành phố Lạng Sơn;
- Tham gia Ban Giám khảo Cuộc thi Vườn cây hoa Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân
Canh Tý 2020.
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16. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc C ng ty Điện lực Lạng Sơn Thành viên
Chỉ đạo xây dựng phương n bảo đảm cung cấp ngu n điện phục vụ ổn định
cho chương trình khai mạc Lễ hội.
17. Đại diện lãnh đạo UBND các huyện phụ trách khối văn hóa xã hội Thành viên
- Chỉ đạo lựa chọn, cung cấp từ 08 - 10 file ảnh đẹp về hoa Đào và ảnh đẹp
du lịch của huyện để tham gia trưng bày Triển lãm ảnh đẹp về hoa Đào và ảnh đẹp
về du lịch các huyện, thành phố Lạng Sơn; lựa chọn 01 vườn Đào tiêu biểu trên địa
bàn huyện để tham gia Cuộc thi Vườn cây hoa Đào đẹp Xứ Lạng-Xuân Canh Tý 2020.
- Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động Tết tr ng cây trên địa bàn huyện Trong đó
chỉ đạo c c xã phường thị trấn c c cơ quan công sở tích cực hưởng ứng phong
trào tr ng cây hoa Đào tại trụ sở cơ quan đơn vị; khuyến khích các hộ gia đình
tr ng cây hoa Đào theo hướng chuyên canh nhằm hướng đến việc tổ chức Cuộc thi
vườn cây hoa Đào đẹp cấp huyện, thành phố trên cơ sở đó lựa chọn vườn cây hoa
Đào đẹp tham gia Cuộc thi cấp tỉnh hàng năm
- Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền về Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần
thứ III - Xuân Canh Tý 2020 trên địa bàn gắn liền với các hoạt động tuyên truyền
mừng Đảng, mừng Xuân 2020 Tùy điều kiện cụ thể khuyến khích tổ chức Hội hoa
Đào tại địa phương
êu cầu c c thành viên Ban Tổ chức chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai
thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả. Nếu có ph t sinh vướng mắc, kịp
thời phản ánh về cơ quan thường trực Ban Tổ chức để tổng hợp, báo cáo cấp có
thẩm quyền xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên BTC, Trưởng, phó Tiểu ban phục vụ
(QĐ số 173/QĐ-BCĐ);
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các Phòng: KG-VX, TH, HC-QT, TH-CB;
- Lưu: VT GVX (NTH).

TRƯỞNG BAN
Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 12/01/2020 17:02:52

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Dương Xuân Huyên
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