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KẾ HOẠCH 
Tổ chức ngày Hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019 

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 268/TB-UBND, ngày 13/5/2019 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh. Trong đó có nội dung về đồng ý chủ trương cho phép UBND huyện 
Hữu Lũng tổ chức "Ngày Hội hoa quả tươi năm 2019" 

Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại cho các sản phẩm chủ lực, sản 
phẩm truyền thống và một số quả đặc trưng của địa phương. UBND huyện Hữu 
Lũng xây dựng Kế hoạch Tổ chức ngày Hội hoa quả tươi năm 2019 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, cung ứng các loại trái cây chất lượng cao, 
những sản phẩm đặc trưng chế biến từ nông, lâm sản của các xã, thị trấn trong 
huyện ra thị trường. Gắn tổ chức Hội chợ quả tươi với Chương trình “Mỗi xã một 
sản phẩm” huyện Hữu Lũng. 

Là nơi kết nối giữa nhà nông với doanh nghiệp, đồng thời thu hút du khách, 
tạo tiền đề phát triển kinh tế du lịch, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, xây 
dựng chuỗi giá trị cho một số sản phẩm, cây ăn quả chủ lực của huyện theo hướng 
bền vững. 

Giới thiệu tiềm năng, lợi thế, những định hướng thu hút đầu tư phát triển 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hạ tầng đô thị, du lịch của 
huyện Hữu Lũng với các Bộ ngành Trung ương, các địa phương bạn, các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư trong nước và ngoài tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Chương trình ngày Hội, lễ đón nhận nhãn hiệu tập thể (NHTT) phải được tổ 
chức đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời phản ánh được 
mục tiêu xây dựng huyện Hữu Lũng trở thành vùng nguyên liệu các sản phẩm 
truyền thống, chủ lực và vùng cây ăn quả trọng điểm của tỉnh, của quốc gia. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quán triệt mục tiêu, nội dung kế 
hoạch tổ chức ngày Hội; chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đã 
được phân công. 

Việc tổ chức ngày Hội phải thực hành tiết kiệm, hợp lý, thiết thực, có tác 
dụng phát huy danh tiếng, uy tín và nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm Quả tươi 
của huyện Hữu Lũng. 

Đảm bảo tốt an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng 
chống cháy nổ và vệ sinh môi trường phục vụ tổ chức Hội chợ. 
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II. CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC NGÀY HỘI  

1- Chủ đề ngày hội:  Ngày Hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019. 

2- Thời gian tổ chức: Ngày Hội được tổ chức 02 ngày (dự kiến vào tháng 
10/2019). 

3- Địa điểm tổ chức: Bến xe huyện Hữu Lũng ; 

4- Quy mô:   

- 35 đến 40 gian hàng (Gồm: 26 gian hàng của các xã, thị trấn; các gian hàng 
của các tổ chức hội, đoàn thể huyện; các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh; các đơn vị trung ương trên địa bàn huyện; các gian hàng ẩm thực…)  

-  500 đại biểu: Gồm các đại biểu bộ ngành, cơ quan báo chí trung ương (cấp 
tổng cục); đại biểu lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Đại biểu các huyện bạn 
trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện; các ban, ngành,  đoàn thể 
huyện, các xã, thị trấn; Con em người Hữu Lũng đi công tác, làm ăn xa; Đại biểu 
các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài huyện; phóng viên, báo chí…. 

5- Kinh phí: 2.200 triệu, trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 1.000 triệu đồng; 
Ngân sách huyện 1.000 triệu đồng; Huy động xã hội hóa 200 triệu đồng. 

6- Các hoạt động chính của Ngày hội 

- Thăm quan các mô hình, vườn cây ăn quả mẫu theo tiêu chuẩn VietGAP 
trên địa bàn; 

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm quả tươi Hữu Lũng và các 
sản phẩm đặc sản của huyện; 

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ; 

- Khai mạc lễ hội (có chương trình riêng kèm theo); 

- Tổ chức Hội thảo “Hiệu quả trong xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn 
hiệu các các sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện” và Lễ đón nhận văn bằng bảo 
hộ nhãn hiệu tập thể cho 03 sản phẩm: Nem nướng, măng Bát độ và Quả tươi của 
huyện Hữu Lũng; 

- Tổ chức tôn vinh các doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân tiêu biểu. 

III. CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI CHUẨN BỊ CHO NGÀY HỘI 

1. Tổ chức phát động sản xuất Quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP 

- Tổ chức Phát động sản xuất Quả an toàn theo hướng sản xuất nông nghiệp 
tốt (VietGAP), tổ chức cho các hộ nông dân ký cam kết sản xuất an toàn theo quy 
định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ dân về quy trình trồng, chăm sóc, thu 
hoạch, bảo quản Quả an toàn; hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại trên 
cây ăn quả để nhân dân áp dụng để nâng cao năng suất, chất lượng. 

- Tuyên truyền, vận động các hộ trồng cây ăn quả tham gia sản xuất an toàn 
theo hướng nông nghiệp tốt (VietGAP), sản xuất an toàn theo Thông tư số 
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17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 
(thay cho Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT).  

- Lựa chọn địa điểm để xây dựng các mô hình vườn mẫu về sản xuất Quả an 
toàn theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) tại các xã trên địa bàn. Là nơi 
trình diễn sản xuất Quả an toàn, phục vụ khách thăm quan, quảng bá và bán sản 
phẩm trực tiếp tại vườn trong suốt mùa vụ thu hoạch Quả.  

- Duy trì và mở rộng các mô hình sản xuất các loại quả sạch theo tiêu chuẩn 
VietGAP tại các xã trên địa bàn huyện. Hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, 
quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhật ký sản 
xuất của các hộ tham gia thực hiện mô hình tại huyện.  

Đơn vị chủ trì: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

Đơn vị phối hợp: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn. 
 

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá. 

- Xây dựng các Phóng sự, tờ rơi, các ấn phẩm quảng cáo để quảng bá đưa hình 
ảnh của sản phẩm quả tươi của huyện đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Với 
nội dung phản ánh rõ về quy trình trồng, chăm sóc, cắt tỉa, thụ phấn, thu hoạch, bảo 
quản, phân loại đóng gói sản phẩm quả; cách thức nhận diện sản phẩm.  

- Kết nối với các cơ quan thông tin, truyền thông, báo, đài của trung ương, của 
tỉnh để đặt hàng tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các loại hoa quả, sản phẩm đặc 
trương của huyện đến người tiêu dùng. 

 Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hoá- Thông tin huyện. 

Đơn vị phối hợp: Trung tâm văn hoá, thể thao và truyền thông huyện; Phòng 
Nông nghiệp và PTNT huyện. 

Thời gian: Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá được thực hiện từ nay đến 
hết thời vụ sản xuất quả tươi trên địa bàn, tập trung cao điểm trong khoảng thời gian 
trước và trong ngày hội. 

3- Thành lập Ban Chỉ đạo huyện, Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ để 
triển khai các nội dung ngày Hội.  

  

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1- Phòng Nông nghiệp& PTNT huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban Tổ chức ngày Hội và các Tiểu 
ban chuyên môn. 

- Lên sơ đồ tổng thể mặt bằng, sắp xếp vị trí, sắp xếp vị trí ngành hàng, gian 
hàng và cơ sở vật chất liên quan. 

- Tổ chức ký hợp đồng thực hiện các nội dung có liên quan đến kinh phí Tổ 
chức Hội chợ theo quy định; mời các doanh nghiệp, HTX tham gia gian hàng trưng 
bày giới thiệu cung ứng sản phẩm trong thời gian tổ chức ngày Hội. 
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- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên hệ với các cơ quan truyền thông, 
hợp đồng tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các nội dung ngày Hội trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 

- Xây dựng dự toán kinh phí tổng thể tổ chức ngày Hội và các nhiệm vụ được 
phân công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

- Cung cấp thông tin về sản xuất, định hướng phát triển sản xuất trái cây, các 
sản vật nông nghiệp cho các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tin bài, phóng sự 
truyền hình phục vụ công tác truyền thông về ngày Hội, lễ đón nhận NHTT. 

- Liên hệ đơn vị tư vấn thiết kế và sản xuất hộp giấy đựng quà cho các đại 
biểu là khách mời dự ngày Hội; quy cách gồm hộp 2kg, 3kg, 5kg, 10kg riêng biệt 
cho từng sản phẩm. 

- Lựa chọn mô hình tiêu biểu để đưa các đoàn khách tham quan. 

2- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện:  

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện: 

- Cung cấp thông tin về sản xuất, định hướng phát triển sản xuất trái cây, các 
sản vật nông nghiệp cho các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tin bài, phóng sự 
truyền hình phục vụ công tác truyền thông về ngày Hội, lễ đón nhận NHTT. 

- Lựa chọn mô hình tiêu biểu để đưa các đoàn khách tham quan. 

3-  Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện 

Xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau 
thời gian tổ chức ngày Hội. 

4-  Văn phòng HĐND vàUBND huyện 

Phối hợp với các tiểu ban chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về nội dung, 
chương trình, kịch bản; công tác văn thư, thông tin, tuyên truyền, hậu cần, lễ tân, an 
ninh, kỹ thuật… phục vụ tổ chức ngày Hội. Bố trí các điều kiện ăn nghỉ, cho đại 
biểu về dự ngày Hội. 

5-. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

 Thẩm định hồ sơ, tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí đảm bảo thực 
hiện Kế hoạch tổ chức ngày Hội hoa quả tươi năm 2019. Phối hợp, hướng dẫn các 
cơ quan liên quan quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

6- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 
thông huyện 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, các điều kiện về thông tin, truyền thông; 
tham mưu duyệt chương trình nghệ thuật do đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng để 
biểu diễn tại lễ khai mạc và 02 ngày diễn ra ngày Hội. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND huyện, Sở Văn hoá, Đài Truyền 
thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Trung tâm viễn thông… tham mưu chuẩn 
bị các giải pháp, hạ tầng kỹ thuật thông tin để phục vụ công tác truyền thông. 
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- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên hệ với các cơ quan truyền thông, 
hợp đồng tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các nội dung ngày Hội trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 

- Treo cờ, băng rôn, các hình thức tuyên truyền trực quan; phối hợp tổ chức 
thiết kế, phối cảnh và trang trí tổng thể mặt bằng, không gian, sân khấu, xây dựng 
kịch bản lễ khai mạc, bế mạc ngày Hội, lễ đón nhận NHTT. 

 - Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền Kế hoạch tổ chức ngày Hội 
trên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở để Nhân 
dân được biết. 

 - Phối hợp với các cơ quan tỉnh, huyện tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị 
các bài viết, hình ảnh, phóng sự quảng bá sản phẩm trái cây, các sản phẩm đặc 
trưng của huyện trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, và cổng thông tin điện tử của 
huyện, đồng thời cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng phục vụ việc quảng 
bá, giới thiệu sản phẩm của ngày Hội. 

 7- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

 Tham mưu xây dựng phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, lắp đặt nhà vệ 
sinh công cộng lưu động; trang trí cảnh quan đô thị (cổng chào, điện chiếu sáng 
công cộng, đèn trang trí đường phố…); Chỉnh trang cây xanh đô thị. 

 8-  Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

 Công an huyện chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, cơ quan cảnh sát 
PCCC khu vực xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, 
phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian tổ chức ngày 
Hội. 

 9- Trung tâm Y tế huyện 

 Xây dựng kế hoạch, phương án (nhân lực, vật tư, phương tiện…) đảm bảo 
các điều kiện về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm trước trong và sau thời gian tổ chức 
ngày Hội. 

 10-  Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện 

 Tích cực phối hợp tuyên truyền chủ trương, nội dung Kế hoạch tổ chức ngày 
Hội đến các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể cơ sở, đoàn viên, hội viên các tầng lớp 
Nhân dân; phối hợp tham gia tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ ngày Hội; Đẩy 
mạnh phối hợp vận động các tổ chức, doanh nghiệp, gia đình cá nhân trong và 
ngoài huyện tích cực hưởng ứng ủng hộ kinh phí để tổ chức ngày hội và tham gia 
các nội dung chương trình của ngày Hội. 

 11-  UBND các xã, thị trấn 

 - Xây dựng kế hoạch, bố trí, huy động kinh phí của địa phương và chuẩn bị 
chu đáo các điều kiện để tham gia các nội dung của ngày Hội theo Kế hoạch. 

 - Phối hợp bố trí địa điểm, cán bộ đón tiếp các đoàn khách về thăm các mô 
hình trên địa bàn. 
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 - Tuyên truyền, phố biến, vận động Nhân dân ủng hộ, tham gia các hoạt động 
của ngày Hội, thực hiện văn minh thương mại, văn minh trong ứng xử, giao tiếp, 
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh mội trường, an toàn thực phẩm 
trước trong và sau thời gian tổ chức ngày Hội. 

 - UBND thị trấn, xã Sơn Hà, Đồng Tân chủ trì Phối hợp với Công an huyện, 
Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông, đội trật tự đô thị, xây dựng môi trường 
và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chỉnh trang, tu sửa, làm mới cảnh quan 
đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm văn minh đô 
thị…. trước trong và sau thời gian tổ chức ngày Hội. 

 - Chủ động liên hệ với Ban Tổ chức ngày Hội, xây dựng kế hoạch tham gia 
gian hàng quảng bá, giới thiệu, cung ứng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của đơn vị tại 
ngày Hội. 

 12- Các doanh nghiệp, HTX, đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu, cung 
ứng sản phẩm tại hội chợ 

 Chủ động liên hệ với Ban Tổ chức ngày Hội, xây dựng kế hoạch tham gia 
gian hàng quảng bá, giới thiệu, cung ứng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của đơn vị tại 
ngày Hội. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức ngày Hội hoa quả tươi, các sản phẩm đặc trưng 
và tổ chức Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Măng Bát 
độ, Nem nướng và Quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019. Yêu cầu các cơ quan, đơn 
vị, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về 
UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp, nghiên cứu điều 
chỉnh phù hợp với tình hình thực tế./. 
 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các sở: CT, VHTT&DL, TT&TT, NN&PTNT, 
KH&CN, VP UBND tỉnh; 
- Đài PT&TH tỉnh, Báo lạng Sơn;  
- TT HU, TT HĐND, UBND huyện; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện; 
- UBND các xã, thị trấn 
- C, PCVP HĐND&UBND huỵen 
- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Long Văn Sơn 
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