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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào  
và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng” trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

Thực hiện Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt “Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây đào và tổ chức Lễ hội hoa 
đào Xứ Lạng” (viết tắt là Đề án); Công văn số 457/SVHTTDL-QLVH ngày 
03/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Đề án bảo 
tồn, phát triển giá trị cây đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng, UBND huyện 
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Cụ thể hóa Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây đào và tổ chức Lễ hội hoa 
Đào Xứ Lạng; xác định những nhiệm vụ, nội dung, công việc cần triển khai thực 
hiện trên địa bàn huyện. 

- Phát triển cây đào phải phù hợp với định hướng của Quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các quy hoạch khác liên quan. 

II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Đề án 

a) Nội dung, hình thức tuyên truyền:  

- Nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân 
dân về giá trị của cây đào, hoa đào trong đời sống tinh thần. Từ đó vận động Nhân 
dân trồng, kinh doanh cây hoa đào để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án. 

- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền, quảng bá hoa đào, các sản phẩm từ 
hoa đào, cây đào trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Trang Thông tin điện tử, qua 
các cuộc tham dự triển lãm, hội chợ, cổ động trực quan, lưu động... 

b) Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

c) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chủ trì 
phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện. 

2. Hình thành và thúc đẩy phát triển thị trường  

- Nghiên cứu xây dựng, thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích thu hút   
vốn đầu tư kinh doanh cây, hoa đào và kết hợp hình thành, phát triển các làng 
nghề, các khu/điểm du lịch gắn với cây đào; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, trồng, 
chăm sóc, phát triển cây đào. 
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- Đầu tư, hình thành và phát triển thị trường tiêu thụ cây đào và các giá trị 
gia tăng từ cây đào, tập trung vào thị trường cây cảnh, du lịch cảnh quan, sinh thái 
với các sản phẩm từ cây đào, phấn đấu đạt hiệu suất khai thác đào trên một đơn vị 
diện tích cao hơn so với hiện nay. Truyền thông, vận động các tổ chức, doanh 
nghiệp, người dân tham gia sản xuất, kinh doanh đào theo hướng “chuyên nghiệp” 
hóa. 

3. Tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng hàng năm của tỉnh 

a) Nội dung: Lựa chọn những cây đào đẹp của huyện để tham gia Lễ hội 
hoa Đào Xứ Lạng. 

b) Thời gian thực hiện: Quý I hàng năm. 

c) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 
chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện theo kế hoạch của UBND 
tỉnh. 

4. Quy hoạch không gian vùng trồng Đào từ nay đến năm 2025 

- Ưu tiên phát triển 03 loại cây đào gồm: Đào bích, đào phai và đào thất 
thốn. 

- Phấn đấu đến năm 2025 tổng diện tích trồng Đào trên địa bàn huyện đạt 
khoảng 36ha, trong đó: 

+ Khu vực trồng đào thương phẩm (30ha): Duy trì 8,2ha diện tích trồng đào 
hiện có tại: thôn Coóc Mò, thôn Bến Lường, thôn Đình Bé xã Minh Sơn; thôn Keo, 
xã Minh Hòa; khu Na Đâu, thị trấn Hữu Lũng; thôn Tân Duyên, thôn Tân Thịnh, 
xã Nhật Tiến; thôn Ngòi Na, xã Sơn Hà. Diện tích quy hoạch bổ sung trồng Đào 
thương phẩm là 21,8ha. 

+ Khu vực trồng đào cảnh quan (5ha): Đối với các xã, thị trấn có quốc lộ, 
tỉnh lộ, huyện lộ đi qua tuyên truyền, vận động Nhân dân trồng cây đào thành vùng 
nhằm tạo điểm nhấn cho cảnh quan, phục vụ phát triển du lịch của địa phương 
(khoảng 3,5ha). Tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, lực 
lượng vũ trang và các hộ gia đình trên địa bàn huyện trồng từ 06 cây đào trở lên 
(khoảng 1,5ha). 

- Khu vực di sản văn hóa (1ha): Đền Bắc Lệ xã Tân Thành và các điểm di 
tích, điểm du lịch, điểm danh thắng trên địa bàn huyện. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí Nhà nước; nguồn kinh phí của các doanh nghiệp, hợp tác xã, 
xã hội hóa trong nhân dân; nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn 
thể huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch.  
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- Tổng hợp những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong hoạt động bảo tồn, 
phát huy giá trị hoa đào để đúc kết và nhân rộng. Đề nghị biểu dương, khen thưởng 
các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc bảo tồn và phát huy giá trị 
hoa đào. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn có các tuyến đường giao thông đi qua tổ 
chức trồng cây đào khu vực cảnh quan đảm bảo khoảng cách về an toàn giao 
thông. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Tham mưu xác định các khu vực trồng đào tập trung trên địa bàn huyện; 
điều chỉnh bổ sung, đưa cây đào vào quy hoạch cây trồng ưu tiên của huyện. 

- Sưu tầm các giống đào để phát triển tại huyện Hữu Lũng. 

- Tham mưu, triển khai trồng đào tập trung tại một số khu vực trên địa bàn 
huyện. 

- Tham mưu đề xuất bổ sung nguồn kinh phí trồng cây phân tán để hỗ trợ 
giống cho các đơn vị, các hộ trồng đào trên địa bàn. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn và 
các phòng, ban, ngành liên quan xác định quỹ đất để triển khai thực hiện trồng đào 
theo kế hoạch. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

 Chủ động tham gia các hoạt động Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng do tỉnh tổ chức. 
Triển khai công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; xây dựng các chương trình, 
phóng sự tuyên truyền, quảng bá về hoa đào.  

6. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các trường học, Trạm Y tế trên địa 
bàn huyện 

- Tích cực tham gia trồng các loại đào tại cơ quan, đơn vị, nhà trường, Trạm 
Y tế... nhằm góp phần bảo tồn các giống đào và xây dựng cảnh quan môi trường 
xanh - sạch - đẹp.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công 
chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và Nhân dân về giá trị của 
cây Đào. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ nội dung kế hoạch của huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể về bảo tồn, 
phát huy giá trị hoa đào phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế tại địa phương. 

- Chủ động, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan của huyện triển 
khai thực hiện các nội dung kế hoạch. 



 4 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện việc trồng thí điểm tập trung cây đào tại một 
số vùng trên địa bàn quản lý. Tổ chức trồng đào tại trụ sở cơ quan. 

- Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, các hộ gia đình, các hợp tác xã 
tích cực trồng cây đào. 

8. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan 

- Phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt các nội dung của Đề án. 

- Tổ chức tuyên truyền vận động trong các tổ chức, doanh nghiệp, Ban quản 
lý các di tích lịch sử, văn hóa và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham 
gia các dự án trồng đào cảnh quan, đào di sản và thực hiện phong trào trồng đào tại 
trụ sở cơ quan, đơn vị và gia đình. 

- Định kỳ báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Đề án gửi Phòng Văn hóa và 
Thông tin huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện triển khai thực hiện “Đề án bảo tồn, 
phát triển giá trị cây đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng” trên địa bàn huyện 
Hữu Lũng./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VH,TT&DL tỉnh 
- TT Huyện ủy              (b/c); 
- TT HĐND huyện  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- C, PVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT,VH&TT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Trần Quốc Phong 
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