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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022  

 

Nhằm thiết thực chào mừng 47 năm ngày Giải phòng Miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm ngày Quốc tế Lao động 

(01/5/1886 – 01/5/2022); đồng thời kích cầu thúc đẩy du lịch hoạt động trở lại 

trong thời gian tới. Trên cơ sở đề xuất của Tập đoàn Sovico tại Công văn số 

38/2022/CV-SVCG ngày 6/4/2022. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng 

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022 như sau:     

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xây dựng một lễ hội Kỳ thú và Hoa lệ mang đậm bản sắc văn hoá Xứ 

Lạng với mong muốn kỳ vọng Lạng Sơn phát triển vượt bậc, sớm trở thành nơi 

đáng sống. Tạo ra một không gian văn hóa, lễ hội độc đáo, đặc sắc góp phần 

quảng bá văn hóa, du lịch Lạng Sơn với điểm nhấn là các hoạt động văn hóa - 

du lịch, giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống và hiện đại; phục vụ nhu cầu 

tham quan, thưởng ngoạn, vui chơi, giải trí cho Nhân dân địa phương, cũng như 

du khách trong nước và quốc tế đến với Lạng Sơn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 

năm 2022. 

- Góp phần khôi phục thị trường du lịch tỉnh Lạng Sơn sau thời gian dài 

chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 và góp phần tuyên truyền, quảng 

bá Dự án Khách sạn Sân Golf Hoàng Đồng với tên thương mại Mailand Hoàng 

Đồng, tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

- Thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước triển khai xây dựng các dự 

án lớn, trọng điểm tại Lạng Sơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội của tỉnh. 

2. Yêu cầu                                  

- Tất cả hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và đảm bảo an ninh trật 

tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, đảm bảo y tế, vệ sinh môi trường; 

đồng thời phải được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; đầu tư, tổ 

chức sự kiện theo hướng chuyên nghiệp, trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa 

tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.  

- Huy động tối đa nguồn kinh phí xã hội hóa, sự tham gia tích cực của các 

tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cá nhân để thể hiện rõ nét Lễ hội thực sự là hoạt 

động văn hóa có ý nghĩa của cộng đồng, xã hội, thu hút sự tham gia hưởng ứng của 

Nhân dân và du khách. 
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- Phát huy tinh thần trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân trong tham gia, phối hợp chuẩn bị, tổ chức triển 

khai thực hiện các nội dung Kế hoạch. 

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KHÔNG GIAN TỔ CHỨC 

1. Tên gọi: Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022. 

2. Quy mô: cấp tỉnh. 

3. Thời gian: từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022. 

4. Địa điểm, không gian tổ chức: Dự án Khách sạn Sân Golf Hoàng 

Đồng - Địa chỉ: thôn Hoàng Trung, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác truyền thông, tuyên truyền, quảng bá Lễ hội 

1.1. Tổ chức Giới thiệu chương trình hoạt động Lễ hội 

- Thời gian: ngày 14/4/2022. 

- Hình thức: phát hành Thông cáo báo chí về Chương trình Lễ Hội trên 

các phương tiện truyền thông đại chúng. 

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Tập đoàn Sovico chuẩn bị nội dung; Sở 

Thông tin và Truyền thông tham mưu dự thảo Thông cáo báo chí trình UBND 

tỉnh xem xét, ban hành. 

- Đơn vị sự kiện triển khai: Công ty sự kiện Young Communication. 

1.2. Công tác tuyên truyền, quảng bá 

- Tuyên truyền trên Báo chí Trung ương và trên các nền tảng mạng xã hội: 

(facebook, zalo, instagram, youtube...) từ 12/4/2022 - 03/5/2022: Tập đoàn 

Sovico, Công ty cổ phần địa ốc Phú Long thực hiện. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng/trang 

thông tin điện tử, ứng dụng du lịch thông minh của tỉnh: do các cơ quan báo chí 

của tỉnh và các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện theo chức năng, 

nhiệm vụ.  

- Tuyên truyền thông qua các băng rôn, áp phích, phướn, phát hình, phát 

thanh và màn hình led Quảng trường đường Hùng Vương và một số tuyến 

đường trên địa bàn thành phố từ 15/4/2022 – 03/5/2022: Tập đoàn Sovico thiết 

kế nội dung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện. 

- Đảm bảo công tác trang trí lễ hội và thể hiện được sắc màu văn hoá Lạng 

Sơn tại khu vực diễn ra sự kiện: do đơn vị sự kiện Young Communication thực 

hiện theo ý tưởng chung đã thống nhất giữa Tập đoàn Sovico và Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội Kỳ Hoa – Lạng Sơn 2022 

2.1. Thời gian dự kiến: từ 20 giờ 00, thứ Sáu, ngày 29/4/2022. 

2.2. Địa điểm: Khu sân khấu chính Dự án Khách sạn Sân Golf Hoàng 

Đồng, thôn Hoàng Trung, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

2.3. Nội dung chương trình (các tiết mục trong chương trình sẽ có sự 

thay đổi cho phù hợp): khoảng 75-90 phút (truyền hình trực tiếp trên sóng của 
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Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn và tiếp sóng trên một số Đài Phát 

thanh và Truyền hình các tỉnh bạn) 

- Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức; 

- Màn nghệ thuật chào mừng lễ hội; 

- Phát biểu khai mạc Lễ hội của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn; 

- Phát biểu của đại diện Tập đoàn Sovico/Phú Long (nhà tài trợ); 

- Màn pháo hoa và biểu diễn trống hội chào mừng khai mạc; 

- Nghi thức trao Giấy chứng nhận đầu tư cho đại diện Tập đoàn 

Sovico/Phú Long; 

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

khai mạc Lễ hội; 

- Mời các Đại biểu tham quan trải nghiệm các hoạt động lễ hội. 

2.4. Thành phần đại biểu mời dự 

a) Đại biểu do Tập đoàn Sovico mời (Có danh sách chi tiết sau) 

b) Đại biểu tỉnh Lạng Sơn (do UBND tỉnh mời): 

- Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Quốc hội tỉnh 

Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành 

phố;  

- Đại diện lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị liên quan của một số Sở, ban, ngành 

của tỉnh có liên quan (do các Sở, ngành mời). 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và truyền thông các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND 

các xã, phường của thành phố Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị 

trấn Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng và một số xã lân cận của huyện Cao Lộc. 

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh.  

-  Các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương thường trú tại Lạng Sơn. 

2.5. Đơn vị thực hiện: Công ty sự kiện Young Communication. 

2.6. Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: các Sở: Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu 

tư, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn và các đơn vị liên 

quan. 

3. Các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch trong khuôn khổ sự kiện 
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Câu chuyện Kỳ Hoa của Lễ hội được kể với hành trình trải nghiệm của du 

khách qua “Ngũ sắc Kỳ Hoa” - đại diện cho các đặc trưng của văn hoá bản địa 

và sự hoa lệ của miền đất biên cương Xứ Lạng, bao gồm: 

3.1. Sắc Bản địa: gồm các hoạt động: 

a) Lễ hội ẩm thực (Food Festival):  

- Mời nghệ nhân trình diễn giới thiệu các món ẩm thực: lợn quay, vịt 

quay, bánh dày, bánh ngải, bánh cuốn, nấu rượu truyền thống1. 

+ Thời gian: chiều ngày 29/4/2022 và ngày 30/4/2022. Các sản phẩm sau 

khi trình diễn mời đại biểu, du khách thưởng thức miễn phí. 

- Mời các hộ kinh doanh tham gia trưng bày, bán các món ẩm thực đặc 

sắc của Lạng Sơn phục vụ nhân dân, du khách: lợn quay, vịt quay, phở chua, 

các loại bánh, đồ uống..v.v.. 

+ Thời gian thực hiện: từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022. 

* Cơ quan, đơn vị thực hiện: UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp 

với UBND các huyện thực hiện. 

b) Trình diễn “Tinh hoa xứ Lạng”: trích đoạn các nghi lễ Lẩu then, trích 

đoạn sân khấu hóa Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ; Biểu diễn múa sư tử mèo Lạng 

Sơn và trình diễn Hát giao lưu then, sli, lượn, múa chầu, lày cỏ, tung còn, đánh yến... 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố 

Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc. 

c) Trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống của các đồng bào dân 

tộc Xứ Lạng 

- Thời gian thực hiện: tại Lễ Khai mạc ngày 29/4/2022. 

- Địa điểm: Sân khấu chính. 

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

Công ty sự kiện Young Communication. 

d) Triển lãm giới thiệu di sản văn hoá Lạng Sơn và trải nghiệm các 

nghề thủ công truyền thống: nhuộm chàm, thêu thùa, dệt thổ cẩm, đan lát, làm 

đầu sư tử mèo... 

-  Thời gian thực hiện: từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022. 

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

đ) Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP và đặc sản của địa phương: 

-  Thời gian thực hiện: từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022. 

- Quy mô: mỗi huyện, thành phố thực hiện 01 gian trưng bày. 

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

3.2. Sắc Thiên nhiên: gồm các hoạt động 

a) Tái khởi động hoạt động tại sân tập Golf Hoàng Đồng 

- Thời gian: từ ngày 29/4/2022. 

                                           
1 Hiệp Hội Du lịch tỉnh phối hợp mời nghệ nhân trình diễn nấu rượu Mẫu Sơn. 
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-  Địa điểm: khu sân tập Golf.  

- Cơ quan thực hiện: Tập đoàn Sovico, Công ty Cổ Phần Quốc Tế Lạng Sơn. 

b) Yoga đón bình minh xứ Lạng 

-  Thời gian: 5 giờ 30 – 6 giờ 30 sáng các ngày 30/4/2022 đến 03/5/2022. 

-  Địa điểm: Khu hồ cảnh quan tại Dự án Khách sạn Sân Golf Hoàng 

Đồng. 

-  Cơ quan thực hiện: Công ty sự kiện Young Communication. 

3.3. Sắc Thanh âm: gồm các hoạt động 

a) Đêm hội âm nhạc: Music concert 

Thời gian: 18 giờ 00 – 20 giờ 00 các ngày 30/4/2022 đến 01/5/2022. 

Địa điểm: Khu sân khấu Concert. 

 Cơ quan thực hiện: Công ty sự kiện Young Communication. 

b) Giao lưu các CLB văn nghệ tỉnh Lạng Sơn (CLB Hát then, CLB 

Khiêu vũ, CLB HipHop, CLB shuffle dance, CLB ghita - sáo trúc) 

Thời gian: 18 giờ 00 – 20 giờ 00 các ngày 29/4/2022 và 02/5/2022. 

Địa điểm: Khu sân khấu chính. 

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

3.4. Sắc Gắn kết: gồm các hoạt động 

a) Cắm trại, đốt lửa trại và tổ chức các hoạt động đồng diễn, chơi các 

trò chơi dành cho lứa tuổi thanh niên. 

Thời gian:  

+ Các hoạt động trong ngày 29/4 và 30/4/2022: do Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Lạng Sơn và 

Đoàn khối các cơ quan thực hiện. 

+ Các hoạt động từ ngày 01/5 đến 03/5/2022: do Công ty sự kiện Young 

Communication thực hiện. 

Địa điểm: Khu hồ cảnh quan tại Dự án Khách sạn Sân Golf Hoàng Đồng. 

b) Xem phim ngoài trời 

Thời gian: 20 giờ 00 – 21 giờ 00 (ngày 29/4/2022); 21 giờ 00 - 22 giờ 00 

(ngày 01/5/2022); 20 giờ 00-21 giờ 00 (ngày 02/5/2022). 

Địa điểm: Khu sân khấu chính. 

- Cơ quan thực hiện: Công ty sự kiện Young Communication. 

c) Sân chơi tái chế dành cho trẻ em  

Thời gian thực hiện: từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022. 

 Địa điểm: Khu Sân chơi cho trẻ em. 

- Cơ quan thực hiện: Công ty sự kiện Young Communication. 

d) Trưng bày quảng bá du lịch và cung cấp thông tin kích cầu du lịch 

Lạng Sơn: quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch và giới thiệu các tour tuyến du 

lịch, các chương trình/gói ưu đãi của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. 
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- Thời gian: từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp Hội 

Du lịch tỉnh thực hiện. 

đ) Tổ chức giới thiệu các điểm du lịch trải nghiệm “Kỳ Hoa Xứ Lạng”  

- Các điểm du lịch theo các chủ đề:  

+ Chủ đề 1: Sắc tâm linh: Chùa Tam Thanh, đền Kỳ Cùng (thành phố 

Lạng Sơn); Đền Mẫu Đồng Đăng, chùa Bắc Nga (huyện Cao Lộc); Chùa Tân 

Thanh (huyện Văn Lãng); Đền Bắc Lệ, đền Quan Giám Sát (huyện Hữu Lũng); 

+ Chủ đề 2: Sắc lịch sử: khu di tích lịch sử Chi Lăng (huyện Chi Lăng); 

Thành Nhà Mạc, Thành Cổ Lạng Sơn (Thành phố Lạng Sơn); Khu ATK (huyện 

Bắc Sơn)  

+ Chủ đề 3: Sắc thiên nhiên: Khu du lịch Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình); Núi 

Nàng Tô Thị (Núi Vọng Phu), Núi Phai Vệ (thành phố Lạng Sơn); điểm du lịch 

cộng đồng Hữu Liên (huyện Hữu Lũng); điểm du lịch cộng đồng Hoan Trung, 

Bắc Quỳnh, Mỏ Mắm, Hang Hú (huyện Bắc Sơn);   

+ Chủ đề 4: Sắc hương vị (Ẩm thực, mua sắm): phố đi bộ Kỳ Lừa; phố 

ẩm thực Phú Lộc; Chợ Đêm Kỳ Lừa; Chợ Đông Kinh. 

- Thời gian: từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, quảng bá 

Tour tuyến; các doanh nghiệp lữ hành du lịch, Hiệp Hội Du lịch tỉnh thực hiện. 

3.5. Sắc Tương lai, gồm các hoạt động 

a) Trải nghiệm bay trên khinh khí cầu  

- Thời gian thực hiện: từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022. 

- Địa điểm: Khu khinh khí cầu (cố định ở độ cao 50m). 

- Cơ quan thực hiện: Hãng Hàng Không Vietjet (thuộc Tập đoàn Sovico). 

b) Trải nghiệm Mê cung lớn nhất miền Đông Bắc và nhận quà giá trị 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022. 

- Địa điểm: Khu Game kết nối. 

- Cơ quan thực hiện: Công ty sự kiện Young Communication. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Tập đoàn Sovico và các công ty trong tập đoàn tài trợ kinh phí cho mặt 

bằng, cảnh quan, các hạng mục sự kiện; hỗ trợ một phần chi phí cho các gian 

hàng OCOP; cung cấp mặt bằng các gian hàng trưng bày triển lãm và chi phí 

trình diễn trực tiếp các hoạt động ẩm thực, các hoạt động biểu diễn văn hoá nghệ 

thuật trong 05 ngày sự kiện, lễ khai mạc, công tác truyền thông tổng thể cho sự 

kiện. 

- UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các Sở, Ban ngành, các huyện, thành phố 

chủ động cân đối thêm kinh phí tổ chức tham gia các gian hàng OCOP, kinh phí 

chi cho các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, y tế.  

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 
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1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo, quyết định 

thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Kỳ Hoa – Lạng Sơn 2022. 

- Là cơ quan đầu mối của tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tập đoàn Sovico và 

các Sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức 

thực hiện Kế hoạch.  

- Chủ trì thực hiện một số hoạt động được phân công tại phần III của Kế 

hoạch.  

- Tham mưu dự thảo bài phát biểu Khai mạc Lễ hội của lãnh đạo UBND 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tham mưu lập danh sách đại biểu mời của tỉnh Lạng Sơn và phối hợp 

thực hiện công tác lễ tân; phối hợp với Tập đoàn Sovico đón tiếp đại biểu các Bộ 

ngành Trung ương (do Tập đoàn Sovico mời) tham dự Lễ Khai mạc và các hoạt 

động Lễ hội. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các khách sạn, nhà hàng tăng cường đảm bảo cơ sở 

vật chất và các điều kiện liên quan phục vụ, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch 

đến với Lạng Sơn trong thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội.  

- Tổng hợp kinh phí tổ chức các hoạt động do các cơ quan, đơn vị của tỉnh 

thực hiện gửi đơn vị sự kiện của Tập đoàn Sovico để thanh toán, hỗ trợ kinh phí 

triển khai. Phối hợp trao đổi, đôn đốc các Sở, ngành và UBND các huyện, thành 

phố xây dựng dự toán kinh phí các nội dung cần đề nghị ngân sách tỉnh bổ sung 

gửi Sở Tài Chính tỉnh tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh. 

- Thực hiện theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ và kết quả tổ chức triển 

khai các hoạt động báo cáo Ban Tổ chức lễ hội. 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

 Phối hợp chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, 

các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Lễ hội gắn với tuyên truyền thành 

tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian qua. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ động phối hợp với Tập đoàn Sovico tham mưu xây dựng văn bản 

trình UBND tỉnh ban hành Thông cáo báo chí công bố chương trình hoạt động 

Lễ hội.  

- Chỉ đạo Bưu điện tỉnh, Viettel Post Lạng Sơn đưa các sản phẩm OCOP 

của tỉnh trưng bày giới thiệu tại Lễ hội lên sàn thương mại điện tử 

langson.postmart.vn và langson.voso.vn; hướng dẫn UBND các huyện, thành 

phố có gian hàng giới thiệu, quảng bá cho du khách tham quan Lễ hội mua các 

sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn và 

langson.voso.vn. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông thực 

hiện công tác tuyên truyền, quảng bá về sự kiện; phối hợp với các cơ quan liên 

quan xây dựng chuyên mục, chuyên trang quảng bá trước, trong và sau Lễ hội. 
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khai thác, cập nhật, đăng tải các nội dung tuyên truyền trên các phương tiện 

truyền thông do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Phối hợp chuẩn bị nội dung trao Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh 

nghiệp trong chương trình khai mạc Lễ hội. 

- Phối hợp tham gia đón tiếp các đại biểu khách mời là đại diện các tập 

đoàn, nhà đầu tư đến với Lạng Sơn tham dự hoạt động khai mạc Lễ hội. 

5. Sở Tài chính 

Trên cơ sở dự toán do các cơ quan, đơn vị xây dựng và đề xuất gửi Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, Sở Tài chính xem xét, tham mưu cấp có 

thẩm quyền đảm bảo cân đối kinh phí theo Kế hoạch được phê duyệt, đồng thời 

hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.  

6. Sở Ngoại vụ 

Phối hợp tham mưu chương trình đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến 

tham dự chương trình Lễ khai mạc Lễ hội.   

7. Sở Nội Vụ 

Tham mưu, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng chuyên đề 

đột xuất cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt tổ 

chức các hoạt động Lễ hội. 

8. Công an tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch cụ 

thể, triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao 

thông, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và phối hợp triển 

khai lực lượng đảm bảo an toàn giao thông và công tác an ninh khu vực vòng 

ngoài tại khu vực tổ chức Lễ hội trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội. 

9. Sở Giao thông vận tải 

Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an 

toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn từ địa phận thành phố Lạng Sơn 

đến khu vực cửa khẩu Hữu Nghị) và tại địa điểm diễn ra các hoạt động của Lễ 

hội theo Kế hoạch. 

10. Sở Y tế 

Chủ trì xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19, tăng cường 

chỉ đạo, kiểm tra công tác y tế, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời 

gian diễn ra các hoạt động của Lễ hội. Bố trí lực lượng y tế và xe cứu thương 

thường trực sẵn sàng đảm bảo công tác y tế tại khu vực tổ chức trong suốt thời 

gian diễn ra Lễ hội. 

11. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và các 

huyện lân cận đẩy mạnh tuyên truyền về sự kiện đến đông đảo học sinh, sinh 

viên, phụ huynh, giáo viên, khuyến khích tổ chức các đoàn học sinh, sinh viên 

đến tham gia, trải nghiệm các hoạt động tại Lễ hội. 
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12. Văn phòng UBND tỉnh  

- Phối hợp xem xét thẩm duyệt các nội dung văn bản để trình lãnh đạo 

UBND tỉnh phê duyệt, ban hành. 

- Phối hợp thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp các đại biểu Trung ương,  

đại biểu khách nước ngoài tham dự chương trình Lễ khai mạc Lễ hội. 

13. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học 

Nghệ thuật tỉnh 

Tăng cường xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, quảng bá giới 

thiệu về các hoạt động Lễ hội để đăng tải, phát sóng trên sóng Đài Phát thanh và 

Truyền hình, Báo Lạng Sơn, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng. Đài Phát thanh và 

Truyền hình chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết phát sóng trực tiếp Lễ 

khai mạc Lễ hội và tham mưu, trình UBND tỉnh văn bản của UBND tỉnh đề nghị 

một số tỉnh bạn hỗ trợ tiếp sóng. 

14. Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Công Thương  

Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tăng 

cường giám sát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, kinh doanh trong Lễ Hội, có 

bảng giá niêm yết công khai cho các mặt hàng bày bán; đảm bảo xây dựng hình 

ảnh đẹp trong mắt du khách trong việc buôn bán, kinh doanh tại Lễ Hội.    

15. Công ty Điện lực Lạng Sơn 

Phối hợp xây dựng phương án bảo đảm cung cấp nguồn điện phục vụ cho 

các hoạt động Lễ hội. 

16. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Lạng Sơn huy 

động lực lượng đoàn thanh niên, học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm cắm 

trại ngoài trời và tổ chức hoạt động đốt lửa trại và một số hoạt động đồng diễn 

nghệ thuật, trò chơi dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên vào ngày 29/4 và 

30/4/2022. 

- Tổ chức, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống 

lịch sử, văn hoá và cách mạng của tỉnh tại các hoạt động của Lễ hội phù hợp tới 

đông đảo thanh niên, thiếu niên. 

17. Các Sở, Ngành, đơn vị của tỉnh: theo chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị chủ động tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá về 

sự kiện và huy động lực lượng tham gia vào các hoạt động khi được Ban Tổ 

chức và các cơ quan liên quan đề nghị.  

18. Hiệp Hội Du lịch tỉnh 

- Chủ động mời ít nhất 01 nghệ nhân tham gia trình diễn nấu rượu truyền 

thống Mẫu Sơn tại Lễ hội. 

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch huy động các đơn vị thành 

viên thuộc Hiệp hội tham gia xây dựng, giới thiệu các tour tuyến du lịch, các 

chương trình/gói ưu đãi của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. 



10 

- Tuyên truyền, triển khai tới các nhà hàng, khách sạn, các công ty lữ hành 

tăng cường đảm bảo cơ sở vật chất, các tour tuyến, chương trình kích cầu du lịch 

phục vụ đón tiếp khách du lịch trong thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội.  

19. UBND thành phố Lạng Sơn 

- Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan, 

công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ 

sinh thực phẩm, đảm bảo y tế trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra các 

hoạt động Lễ hội. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, 

Viettel Post Lạng Sơn đưa các sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố trưng 

bày giới thiệu tại Lễ hội lên sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn và 

langson.voso.vn; giới thiệu, quảng bá cho du khách tham quan Lễ hội mua các 

sản phẩm nông sản trên lên sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn và 

langson.voso.vn. 

- Chỉ đạo các Nhà hàng, khách sạn tăng cường đảm bảo cơ sở vật chất, 

các điều kiện liên quan để đón khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và 

trong thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện tổ chức thực hiện hoạt động Lễ 

hội ẩm thực, trưng bày giới thiệu các món ăn đặc sản tiêu biểu của các địa 

phương trong tỉnh; trong đó chủ động liên hệ mời các nghệ nhân tham gia trình 

diễn, giới thiệu trực tiếp một số món ăn như lợn quay, vịt quay, làm bánh, nấu 

rượu truyền thống trong ngày ngày 29/4 và 30/4/2022. Ngoài ra, tích cực tuyên 

truyền, vận động mời các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố tham gia trưng 

bày, bán hàng tại khu vực Lễ hội ẩm thực để phục vụ Nhân dân, du khách được 

trải nghiệm, thưởng thức.    

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị, bố trí 02 gian hàng trưng bày quảng bá, giới 

thiệu các sản phẩm OCOP và ẩm thực của địa phương tại Lễ hội. 

- Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện thực hiện trình diễn trích đoạn 

sân khấu hóa Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tới 

Nhân dân, du khách. 

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh thành phố Lạng Sơn huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, học 

sinh tham gia hoạt động trải nghiệm cắm trại ngoài trời và tổ chức các hoạt động 

đốt lửa trại và một số hoạt động đồng diễn nghệ thuật, trò chơi dành cho lứa tuổi 

thanh thiếu niên vào ngày 29/4 và 30/4/2022.  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch huy động, mời lực lượng 

các nghệ nhân, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ trên địa bàn tham gia biểu diễn 

giao lưu trong khuôn khổ sự kiện.  

- Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố tăng cường tổ 

chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm trong 05 ngày diễn ra Lễ 

hội để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 

và 01/5. 
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- Ngoài ra chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường lực lượng đảm bảo an 

ninh trật tự, đảm bảo y tế, vệ sinh môi trường và bố trí xe thu gom rác thải cho 

địa điểm tổ chức sự kiện.  

20. UBND các huyện 

- Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động Lễ 

hội trên địa bàn quản lý. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, 

Viettel Post Lạng Sơn đưa các sản phẩm OCOP trên địa bàn các huyện trưng 

bày giới thiệu tại Lễ hội lên sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn và 

langson.voso.vn; giới thiệu, quảng bá cho du khách tham quan Lễ hội mua các 

sản phẩm nông sản trên lên sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn và 

langson.voso.vn. 

- Chỉ đạo thực hiện 01 gian hàng trưng bày quảng bá, giới thiệu các sản 

phẩm OCOP và sản vật của địa phương tại Lễ hội.  

- Phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, HTX, hộ 

kinh doanh trên địa bàn mỗi huyện tham gia ít nhất 01 gian trưng bày giới 

thiệu, bán sản phẩm (sản phẩm của doanh nghiệp hoặc các món ăn ẩm thực đặc 

sắc) phục vụ du khách được mua sắm, trải nghiệm, thưởng thức trong 05 ngày 

diễn ra Lễ hội. Số lượng nghệ nhân, gian hàng tham gia chủ động đăng ký với 

UBND thành phố Lạng Sơn (qua SĐT 0977236005 – đ/c Phạm Thị Thuận, Phó 

trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố,) hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch (qua SĐT 0982.456.866 – đ/c Hà Thị Lư, Trưởng phòng Quản lý Văn 

hóa và Gia đình) trước ngày 18/4/2022. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên hệ thuê, mượn trang 

phục truyền thống để trình diễn và phối hợp huy động, mời các nghệ nhân, diễn 

viên quần chúng, Câu lạc bộ để tham gia trình diễn, biểu diễn các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ trong khuôn khổ sự kiện.   

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố, các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động 

triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả./.  

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy; (B/c) 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; (B/c) 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Các Hội: Văn học Nghệ thuật, Bảo tồn dân ca,; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Tập đoàn Sovico, Công ty CP Quốc Tế Lạng Sơn. 

- Lưu VT, KG-VX (NNK). 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên  
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