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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại
cuộc họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng;
kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khai mạc Lễ hội
Xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Ngày 07/01/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng
tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020 đã tổ chức họp Ban Tổ chức à các Ti u
ban phục ụ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam, khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hóa, Th thao,
Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Tham dự có các thành viên Ban Tổ chức à
thành iên các Ti u ban phục ụ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân
Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
à khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hóa, Th thao à Du lịch tỉnh
Lạng Sơn năm 2020; thành iên Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi Vườn cây
hoa Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Canh Tý năm 2020.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hoá, Th thao à Du lịch báo cáo tóm tắt
ề công tác chuẩn bị tri n khai thực hiện Kế hoạch, dự thảo Thông báo phân công
nhiệm ụ Ban Tổ chức, dự thảo Th lệ cuộc thi Vườn cây hoa Đào đẹp; ý kiến của
các thành iên dự họp; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
kết luận như sau:
Sở Văn hoá, Th thao à Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã tích cực phối hợp ới
các đơn ị liên quan chuẩn bị cho tổ chức các hoạt động Lễ hội hoa Đào Xứ
Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam à khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hóa,
Th thao à Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Tuy nhiên, iệc tham mưu trình
ban hành một số ăn bản liên quan còn chậm, chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ.
Đ thực hiện các hoạt động đúng theo kế hoạch à các mốc thời gian đề
ra, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Về công tác chỉ đạo chung
- Thành iên Ban Tổ chức, các Ti u ban chú trọng, quan tâm tăng cường
công tác tuyên truyền, tập trung vào các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, gắn
ới tuyên truyền kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm ụ năm 2019 của tỉnh, kỷ
niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Lễ hội hoa Đào Xứ
Lạng, Lễ hội Xuân, tuần Văn hóa, Th thao à Du lịch,... Công tác tuyên truyền
được thực hiện ới hình thức phong phú, thông qua các phương tiện thông tin
đại chúng, cổ động trực quan, trang trí, chỉnh trang đô thị,... Đặc biệt tập trung

công tác trang trí các pano, khẩu hiệu, cờ, hoa,... ở các khu ực trung tâm xã, thị
trấn, cửa khẩu, huyện, thành phố đ tạo nên khí thế phấn khởi, màu sắc tươi mới
chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân trên toàn tỉnh.
- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện đ tổ chức thực hiện tốt các hoạt động
thăm hỏi, động iên, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh
khó khăn, các cơ quan đơn ị, lực lượng ũ trang làm nhiệm ụ trong dịp tết
Nguyên đán. UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện công tác điều tiết
đ bảo đảm các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa
bàn đều được quan tâm, hỗ trợ nhân dịp Tết. Đồng thời, tổ chức thực hiện công
tác chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức chu đáo các hoạt động thăm iếng,
dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ theo Kế hoạch.
- UBND các huyện, thành phố tăng cường tổ chức quản lý các lễ hội theo
quy định, hướng dẫn, có các biện pháp cụ th đ khắc phục những hạn chế đã
chỉ ra tại các mùa lễ hội trước đây, không đ xảy ra tình trạng người ăn xin trong
dịp tết, tại các lễ hội.
2. Về Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng
- Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-BCĐ ngày 21/12/2019
ề tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý năm 2020, trong
đó phân công nhiệm ụ cụ th đ các cơ quan, đơn ị tri n khai thực hiện.
- Đối ới nội dung thi Vườn cây hoa Đào đẹp (thực hiện Đề án bảo tồn,
phát tri n giá trị cây Đào), là nội dung mới đ khuyến khích các nhà ườn,
người dân quan tâm, phát tri n nghề trồng Đào. Do thời gian gấp nên năm 2020
các huyện, thành phố đăng ký ườn Đào tham gia cuộc thi theo quy định tại Kế
hoạch số 165/KH-BCĐ; từ năm 2021 trở đi, sẽ chỉ đạo các huyện, thành phố tổ
chức thi cấp huyện, sau đó lựa chọn ườn Đào đạt kết quả cao tham gia thi cấp
tỉnh. Đ tổ chức tốt nội dung thi Vườn cây hoa Đào đẹp năm 2020, Sở Văn hóa,
Th thao à Du lịch, Ban Giám khảo cuộc thi thực hiện ngay các nhiệm ụ sau:
+ Điều chỉnh th lệ cuộc thi theo hướng: Mục đích bám sát theo mục tiêu
tại Đề án bảo tồn, phát tri n giá trị cây Đào đã được phê duyệt; đối tượng, số
lượng tham gia: Thành phố 06 ườn, mỗi huyện 01 ườn; giao Ban Giám khảo
thống nhất tiêu chí chấm đi m, bảo đảm rõ ràng, dễ hi u, trong đó dành 90 đi m
cho nội dung chính, 10 đi m thưởng cho sự độc đáo, sáng tạo.
+ Cơ cấu giải thưởng: Thống nhất đ cơ cấu 16 giải thưởng tương đương
ới 16 ườn Đào dự thi đ động iên, khuyến khích các nhà ườn tham gia cuộc
thi năm đầu tiên.
+ Thời gian chấm giải từ ngày 11/01/2020 đến ngày 16/01/2020 (tức ngày
17 đến ngày 22 tháng Chạp năm Kỷ Hợi): Giao Sở Văn hóa, Th thao à Du lịch
phối hợp ới UBND các huyện, thành phố xây dựng, thống nhất lịch cụ th ; tổ
thư ký, phóng iên thực hiện iệc ghi hình đầy đủ, chất lượng, phục ụ công tác
chấm giải và công bố giải; Ban Giám khảo tổ chức đánh giá, chấm đi m khách
quan, hiệu quả, tạo được sự thống nhất, đồng thuận.
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+ UBND các huyện, thành phố bám sát nhiệm ụ thực hiện, động iên các
chủ ườn Đào tích cực tham gia cuộc thi, tăng cường công tác tuyên truyền
người dân tham gia phát tri n, khởi nghiệp từ cây Đào.
3. Về một số hoạt động khác
- UBND thành phố Lạng Sơn quan tâm xây dựng, trang trí đường hoa
Xuân bảo đảm tạo được đi m nhấn, ấn tượng à nổi bật.
- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động
ăn hóa, ăn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, bắn pháo hoa đêm giao thừa, tổ
chức các đi m ui chơi, giải trí chào đón năm mới cho Nhân dân trên địa bàn.
4. Về hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam, khai mạc Lễ hội Xuân xứ Lạng, Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Đồng ý giao UBND huyện Chi Lăng chủ trì, phối hợp ới Sở Văn hóa,
Th thao à Du lịch tổ chức đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích
lịch sử Chi Lăng à Khai mạc Lễ hội mùng 10 tháng Giêng thị trấn Đồng Mỏ
xuân Canh Tý 2020 ào thời gian 20h00’ ngày 02/02/2020 (ngày mùng 9 tháng
Giêng) tại sân ận động huyện Chi Lăng.
- Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam à khai mạc Lễ hội Xuân xứ Lạng, Tuần
Văn hóa, Th thao, Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020 ào thời gian 20h00’ ngày
03/02/2020 (ngày mùng 10 tháng Giêng) tại Quảng trường đường Hùng Vương,
thành phố Lạng Sơn.
- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức tốt các lễ hội đi m theo Kế
hoạch.
- Tuần Văn hóa, Th thao à Du lịch: (1) Giao Sở Văn hóa, Th thao à
Du lịch chủ trì, phối hợp ới UBND thành phố, các đơn ị liên quan lựa chọn, tổ
chức các hoạt động thiết thực, phù hợp, hiệu quả; (2) Giao UBND thành phố tổ
chức Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ, có phương án phân luồng giao thông, có biện
pháp giao nhiệm ụ đến từng khối phố đ làm tốt công tác tuyên truyền đối ới
nhân dân trong iệc đón tiếp khách, đốt àng mã, tăng cường công tác an ninh
trật tự, ệ sinh môi trường,... trong dịp Lễ hội.
5. Về dự thảo các văn bản liên quan: Giao Sở Văn hóa, Th thao à Du
lịch rà soát, hoàn thiện các dự thảo Thông báo phân công nhiệm ụ Ban Tổ
chức, Thông cáo báo chí trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp; dự
thảo các bài phát bi u của lãnh đạo UBND tỉnh tại các sự kiện, hoạt động trên;
hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 10/01/2020.
6. Kinh phí tổ chức các hoạt động: Từ nguồn ngân sách nhà nước, xã
hội hóa à tận dụng từ các đồ dung, trang thiết bị của những năm trước, bảo đảm
thực hiện được mục tiêu, Kế hoạch đã đề ra.
Yêu cầu Sở Văn hoá, Th thao à Du lịch - cơ quan thường trực Ban Tổ
chức chủ động phối hợp các cơ quan, đơn ị liên quan đ chỉ đạo, điều hành quá
trình tri n khai à tổ chức các hoạt động, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Trưởng Ban
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Tổ chức những nội dung ượt thẩm quyền đ xem xét, chỉ đạo giải quyết.
UBND tỉnh thông báo đ các cơ quan, đơn ị liên quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các TV theo GM số 02/GM-UBND;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:
KG-VX, KTTH, NC, TH, TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).
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