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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /TC-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Về tổ chức các hoạt động Festival Hoa Đào – Xuân Xứ Lạng năm 2021 

 

 

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kỷ 

niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2021), mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, sự 

kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 

09/01/2021 về tổ chức Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021. UBND tỉnh 

Lạng Sơn thông báo tới các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về việc 

tổ chức  Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021 trong điều kiện bảo đảm 

phù  hợp công  tác phòng, chống dịch COVID-19 như sau:   

I. CHỦ ĐỀ, QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KHÔNG GIAN TỔ CHỨC  

1. Chủ đề: “Hoa Đào - Sắc Xuân Xứ Lạng” 

2. Quy mô: cấp tỉnh.  

3. Thời gian: từ ngày 05/02/2021 đến hết ngày 10/3/2021 (từ ngày 24 
tháng Chap̣ năm Canh Tý đến ngày 27 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

4. Điạ điểm, không gian tổ chức: Công viên Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn và một số địa điểm phụ trợ khác. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền, quảng bá, chỉnh trang đô thị:  

- Tuyên truyền, giới thiệu về hình ảnh hoa Đào Xứ Lạng, Lễ hội Xuân và 

các hoạt động của Festival trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh 

Lạng Sơn và một số báo, đài Trung ương; trên các nền tảng mạng xã hội: 

facebook, zalo, instagram...; trên cổng/trang thông tin điện tử, ứng dụng du lịch 

thông minh của tỉnh. Trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố: 

lắp đặt, thay mới nội dung pa nô, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, tuyên 

truyền lưu động về Festival. Biên tập, dàn dựng một số video clip giới thiệu quảng 

bá về hoa Đào và văn hóa Xứ Lạng. 

- Thời gian thực hiện: tháng 01, 02/2021.  

2. Tổ chức Khai mạc Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng (truyền hình 

trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và một số tỉnh bạn). 

a) Thời gian: 20h00 thứ Sáu, ngày 05/02/2021 (tức ngày 24 tháng Chap̣ 

năm Canh Tý).  
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b) Địa điểm: Quảng trường Công viên Chi Lăng, đường Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

c) Nội dung chương trình: (90 phút) 

- Trình chiếu video clip giới thiệu, quảng bá về Hoa Đào, Xuân Xứ Lạng 

trước giờ khai mạc 

- Màn Gala nghệ thuật chủ đề “Hoa Đào - Sắc Xuân hội tụ” 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu Khai mạc Festival của Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn; 

- Màn hòa tấu trống hội; 

- Trao giải Cuộc thi vườn Đào đẹp và cây Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Tân 

Sửu 2021;  

- Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật và kết thúc khai mạc 

Festival. 

d) Cơ quan thực hiện: Ban tổ chức, các Tiểu ban phục vụ Festival.  

3. Các hoạt động trong khuôn khổ Festival 

3.1. Thiết kế, trang trí không gian Festival gắn với lắp đặt các mô hình 

biểu tượng quảng bá về hoa Đào và các nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Lạng 

Sơn 

 - Địa điểm: Công viên Chi Lăng (đoạn từ Chùa Thành đến phía Bắc cầu 

Đông Kinh), đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.  

 - Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3.2. Thiết kế trang trí đường Hoa Xuân Xứ Lạng  

- Địa điểm: Công viên Chi Lăng (từ phía Nam cầu Đông Kinh đến khu 

vực đền Mẫu Thoải), đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn. 

 - Cơ quan thực hiện: UBND thành phố Lạng Sơn. 

3.3. Tổ chức Cuộc thi vườn Đào đẹp và cây Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân 

Tân Sửu 2021 (có Thể lệ cuộc thi riêng) 

- Số lượng đăng ký tham gia: 

+ Vườn Cây hoa đào đẹp: Tổng số có 18 vườn của 09 huyện, thành phố 

tham gia. Trong đó: thành phố Lạng Sơn 07, Hữu Lũng 02, Chi Lăng 02, Lộc 

Bình 02, Cao Lộc 01, Bắc Sơn 01, Văn Quan 01, Văn Lãng 01, Tràng Định 01. 

Có 02 huyện: Đình Lập và Bình Gia không có vườn đào đăng ký tham gia. 

+ Cây Hoa Đào đẹp: tổng số có 45 cây hoa đào của 11 huyện, thành phố 

tham gia. Trong đó: Tràng Định 03, Văn Lãng 03, Văn Quan 03, Bắc Sơn 03, 

Cao Lộc 03, Bình Gia 03, Đình Lập 03, Chi Lăng 05, Lộc Bình 05, Hữu Lũng 

06, thành phố Lạng Sơn 08 cây. 



3 

- Thời gian chấm điểm và trao giải thưởng:  

+ Chấm điểm Vườn cây hoa Đào đẹp tại các huyện, thành phố: từ ngày 

26/01/2021 - 30/01/2021 (tức từ ngày 14 - 18 tháng Chap̣ năm Canh Tý). 

+ Chấm điểm cây Đào đẹp (địa điểm tập kết chấm, trưng bày tại thành 

phố Lạng Sơn): từ ngày 01/02/2021 - 02/02/2021 (tức từ ngày 20 - 21 tháng 
Chap̣ năm Canh Tý).  

+ Trao giải thưởng Vườn cây hoa Đào đẹp và Cây Hoa Đào đẹp Xuân Tân 

Sửu 2021 trong chương trình Khai mạc Festival tối ngày 05/02/2021 (tức ngày 
24 tháng Chap̣ năm Canh Tý). 

 - Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các Sở, ngành liên quan của tỉnh và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

3.4. Tổ chức Hội chợ hoa Đào thành phố Lạng Sơn 

- Thời gian: khai mạc Hội chợ vào ngày 28/01/2021 (tức ngày 16 tháng 

Chạp năm Canh Tý). Sau khai mạc Hội chợ, các nhà vườn duy trì đón du khách 

và Nhân dân tham quan các vườn Đào đến hết ngày 26/02/2021 (tức ngày 15 

tháng Giêng năm Tân Sửu).       

- Địa điểm: trụ sở UBND xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn.  

- Cơ quan thực hiện: UBND Thành phố Lạng Sơn. 

3.5. Tổ chức trưng bày, quảng bá hình ảnh du lịch Lạng Sơn và hỗ trợ 

thông tin cho khách du lịch 

- Thời gian: từ ngày 05/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (tức từ ngày 22 

tháng Chạp Canh Tý đến ngày 10 tháng Giêng Tân Sửu) 

- Địa điểm: Công viên Chi Lăng, Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3.6. Tổ chức các tour du lịch tham quan vườn Đào gắn với một số điểm 

du lịch tiêu biểu  

- Thời gian: dự kiến trong ngày 05/02/2021 (tức ngày 24 tháng Chạp năm 

Canh Tý); sau đó tiếp tục giới thiệu, quảng bá các tour cho Nhân dân và du 

khách tham quan. 

- Lộ trình tour tham quan: Lựa chọn 1 trong các tour sau: 

+ Tour 1: Chùa Tam Thanh - Thành nhà Mạc - Chùa Thành - thăm vườn 

Đào Khu vực Phai Luông - phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.  

+ Tour 2: thành phố Lạng Sơn - Khu du lịch Mẫu Sơn - thăm vườn Đào 

Mẫu Sơn  - thành phố Lạng Sơn. 

+ Tour 3: thành phố Lạng Sơn - đền Mẫu Đồng Đăng - Chùa Tân Thanh - 

vườn Đào thôn Phai Trần - xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

- Số lượng, thành phần tham gia: dự kiến khoảng 60 đại biểu, bao gồm: 
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+ Đại biểu tham gia dự Lễ khai mạc. 

+ Các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. 

+ Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3.7. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật âm nhạc đường phố gắn với các hoạt 

động tại Phố đi bộ Kỳ Lừa  

- Thời gian: tối thứ 6, thứ 7 hằng tuần. 

- Địa điểm: Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: UBND Thành phố Lạng Sơn. 

 3.8. Tổ chức Triển lãm trưng bày giới thiệu quảng bá di sản văn hóa và 

du lịch tỉnh Lạng Sơn 

- Thời gian: từ ngày 04/3/2021 - 10/3/2021 (tức từ ngày 21 - 27 tháng 

Giêng năm Tân Sửu). 

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 3.9. Chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp nhân dịp Lễ hội 

đền Kỳ Cùng - đền Tả Phủ 

- Thời gian: tối ngày 04/3/2021 (tức ngày từ ngày 21 tháng Giêng năm 

Tân Sửu). 

- Địa điểm: đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 3.10. Triển lãm sách, báo chào Xuân 2021 

- Thời gian: từ ngày 04/3/2021 - 06/3/2021 (tức từ ngày 21-27 tháng 

Giêng năm Tân Sửu). 

- Địa điểm: Thư viện tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3.11. Hội hát Sli, lượn; thi Lày cỏ dân tộc Nùng, Tày và Thi múa sư tử 

mèo  

- Thời gian: sáng ngày 05/3/2021 (tức ngày 22 tháng Giêng năm Canh 

Tý). 

- Địa điểm: Khuôn viên Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

- Nội dung: mời một số Câu lạc bộ hát sli xã Hải Yến, Quảng Lạc, Gia 

Cát, CLB bộ hát sli xứ hoa đào; các vận động viên của một số huyện tham gia 

thi lày cỏ; mời các đội múa sư tử mèo huyện Cao Lộc và một số huyện có múa 

sư tử mèo tham gia dự thi. 
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- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Bảo tồn dân 

ca tỉnh Lạng Sơn. 

3.12. Giao lưu khiêu vũ quốc tế mở rộng năm 2021  

- Thời gian: tối ngày 06/3/2021 (tức ngày 23 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

- Địa điểm: đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn. 

- Nội dung: mời các câu lạc bộ khiêu vũ các lứa tuổi trong và ngoài tỉnh 

tham gia biểu diễn giao lưu; đan xen một số tiết mục ca nhạc. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3.13. Diễu hành các Câu lạc bộ xe đạp tỉnh Lạng Sơn mở rộng  

- Thời gian: từ 7h30, ngày 07/3/2021 (tức ngày 24 tháng Giêng năm Tân 

Sửu). 

- Địa điểm khai mạc: đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn.  

- Đối tượng tham gia: các nam, nữ vận động viên của Câu lạc bộ Xe đạp 

Xanh thành phố Lạng Sơn, Câu lạc bộ Xe đạp huyện Bắc Sơn… và các vận 

động viên phong trào yêu thích môn Đua xe đạp hiện đang sinh sống, công tác, 

học tập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ 18 tuổi trở lên (sinh từ năm 2003 trở về 

trước), có phẩm chất đạo đức tốt và trình độ chuyên môn của môn Xe đạp thể 

thao, tự nguyện đăng ký tham gia diễu hành. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3.14. Tổ chức Giao lưu võ thuật  

- Thời gian: từ 15h00, ngày 07/3/2021 (tức ngày 24 tháng Giêng năm Tân 

Sửu). 

- Địa điểm: Sân khấu đường Hùng Vương, khu vực Công viên Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn. 

- Đối tượng tham gia: Nam, nữ vận động viên của các Câu lạc bộ võ 

thuật: Vovinam, võ Dân tộc cổ truyền, Karate, Tewondo, Wushu, Thái cực 

quyền… trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có phẩm chất đạo đức tốt và trình độ võ 

thuật, tự nguyện tham gia giao lưu. Chủ nhiệm các câu lạc bộ, Trưởng các đoàn 

chịu trách nhiệm về thành phần vận động viên tham gia của đơn vị mình. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 3.15. Liên hoan diễn xướng Chầu văn Lạng Sơn mở rộng năm 2021  

- Thời gian: ngày 08 và 09/3/2020 (tức ngày 25, 26 tháng Giêng Tân 

Sửu). 

- Địa điểm: Đền Cửa Đông, thành phố Lạng Sơn. 

- Nội dung: phối hợp với Ban Quản lý Đền Cửa Đông, thành phố Lạng 

Sơn mời khoảng 35 đến 40 nghệ nhân, thanh đồng của các tỉnh, thành phố: Hà 

Nội, Hưng Yên, Bắc Giang, Nam Định... và tỉnh Lạng Sơn tham gia Liên hoan. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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3.16. Ngày hội Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng  

- Thời gian: ngày 10/3/2021 (tức ngày 27 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ thương mại tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện: UBND thành phố Lạng Sơn. 

Để góp phần tổ chức thành công các hoạt động, UBND tỉnh Lạng Sơn 

mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, đồng hành của các cơ quan thông tấn 

báo chí Trung ương và các tỉnh, thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí của 

tỉnh và Trung ương thường trú tại Lạng Sơn trong công tác thông tin tuyên 

truyền, quảng bá về sự kiện Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021. 

UBND tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan chuyên môn, các đơn vị, địa phương trong 

tỉnh cam kết phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh đến tác nghiệp 

thực tế để thực hiện tin, bài, chương trình tuyên truyền, quảng bá, phản ánh các 

hoạt động trong thời gian trước, trong khi diễn ra sự kiện.  

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận:  
- Bí thư, Phó Bí thưTỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, HC-QT, TH-CB;               

- Lưu: VT, KGVX (NNK).             

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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