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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động truyền thông  

Ngày hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-BCĐ của UBND huyện về tổ chức Ngày 
hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019, Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày hội hoa 
quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019 xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 
Truyền thông Ngày hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm 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 Ngày hội hoa quả tươi với Chương 
trình “Mỗi xã một sản phẩm” huyện Hữu Lũng. 

- 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. 

- Thông qua tuyên truyền tạo cơ hội cho người dân, các doanh nghiệp và các 
hợp tác xã đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng giá trị kinh tế, thu nhập cho người 
nông dân, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động truyền thông cần bám sát các nội dung kế hoạch đề ra 
với nhiều hình thức phong phú đa dạng, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Công tác 
truyền thông phải thực hiện trước, trong và sau Lễ khai mạc Ngày hội hoa quả tươi 
huyện Hữu Lũng năm 2019. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan 

 - Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan như: Lắp mới bảng, biển, treo pa 
nô, khẩu hiệu, trang trí tuyên truyền Ngày hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 
2019 tại các trục đường chính trên địa bàn huyện Hữu Lũng (Quốc lộ 1A, tỉnh lộ, 
huyện lộ, trung tâm các xã, thị trấn), tại khu vực diễn ra các hoạt động Ngày hội 
hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019 (Bến xe khách huyện Hữu Lũng). 
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 - Thực hiện tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường quốc lộ, đường phố,  
khu vực đông dân cư. 

 - Biên tập, tin bài, hình ảnh đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện; liên 
kết đăng tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn. 

- 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. 

 2. Phối hợp với Báo Lạng Sơn, các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh 
thường xuyên đăng tải các nội dung trên Báo và phát hành số báo Chuyên đề về 
Ngày hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019. 

 3. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn 

 - Thường xuyên đưa tin, phản ánh về các hoạt động trong khuôn khổ Ngày 
hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019. 

 - Xây dựng phóng sự trình chiếu trong Lễ khai mạc. 

- Phối hợp thực hiện truyền hình trực tiếp Chương trình Khai mạc trên kênh 
truyền hình tỉnh; kết nối với các Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương 
tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Ngày hội. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền quảng bá về Ngày hội đến đông đảo cán 
bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh được 
biết đến Ngày hội và tham gia. 

4. 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 trưng của huyện đến người tiêu dùng. 

5. 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.  

 7. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện, các mạng thông tin 
xã hội như facebook, zalo,… 

 III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Thời gian: Thực hiện công tác truyền thông từ nay đến hết tháng 
11/2019. Tập trung cao điểm tuyên truyền từ ngày 25/10 đến hết ngày 15 11/2019. 

 2. Địa điểm: Trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và huy động hợp pháp khác. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Chỉ 
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đạo chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu Ngày hội đến du 
khách trong và ngoài tỉnh; hướng dẫn kiểm tra, thẩm định trình UBND huyện cấp 
phép biểu diễn nghệ thuật; thẩm định nội dung, hình thức các pa nô, áp phích, băng 
rôn, cờ.....tuyên truyền về Ngày hội. 

- Phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phối cảnh 
trang trí không gian tổ chức Ngày hội; tham mưu thẩm định, duyệt chương trình, 
nội dung, kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết Chương trình Khai mạc Ngày hội hoa 
quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019 (Do đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng). 

- Tổ chức các hoạt động du lịch gắn với Ngày hội hoa quả tươi huyện Hữu 
Lũng năm 2019. 

- Phối hợp kiểm tra công tác tuyên truyền, kiểm duyệt nội dung các pa nô, 
áp phích, băng rôn, cờ tuyên truyền... Ngày hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 
2019. 

 - Lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động Truyền thông Ngày hội hoa 
quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
truyền thông thực hiện tốt nội dung kế hoạch này. 

 - Tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện tư liệu chính thống về 
Ngày hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019 để cung cấp cho các cơ quan 
báo chí, các đơn vị truyền thông khai thác thông tin để tuyên truyền. 

 - Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ, 
nghiêm túc các nội dung trong Kế hoạch. Thường xuyên báo cáo Trưởng Ban Chỉ 
đạo về các nhiệm vụ được giao. 

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

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình 
tổ chức các hoạt động Truyền thông, quảng bá giới thiệu về các hoạt động Ngày 
hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân liên quan thực hiện Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Ngày hội. 

  - Tăng cường thời lượng tuyên truyền về các hoạt động Ngày hội hoa quả 
tươi huyện Hữu Lũng năm 2019, bố trí đưa các tin, bài, phóng sự về Ngày hội, về 
các cá nhân, tập thể, các gương điển hình tiêu biểu của các xã, thị trấn có nhiều 
đóng góp trong chăm sóc và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông tin, tuyên truyền 
quảng bá trên sóng Phát thanh Truyền hình tỉnh đến đông đảo cán bộ, công chức, 
viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trước và trong Ngày hội. 

 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức sự kiện viết các tin bài, hình ảnh 
đăng trên Trang thông tin điện tử huyện Hữu Lũng. 

 - Chủ trì phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng,  
thẩm định, duyệt chương trình, nội dung, kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết thực 
hiện Truyền hình trực tiếp Chương trình Khai mạc Ngày hội hoa quả tươi huyện 
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Hữu Lũng năm 2019 trên sóng truyền hình tỉnh Lạng Sơn và kết nối với các Đài 
Phát thanh và Truyền hình các tỉnh bạn tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc 
Ngày hội.  Phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện thực hiện, kiểm duyệt trang trí sân 
khấu, màn hình led, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng… phục vụ Lễ khai mạc Ngày 
hội. 

 - Phối hợp với Báo Lạng Sơn xây dựng các tin bài giới thiệu, quảng bá về 
Ngày hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019 và các đặc sản, nông sản của 
huyện trên Báo Lạng sơn. 

 - Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, 
panô, áp phích, cờ dây, cờ đuôi nheo, hồng kỳ làm mới nội dung tuyên truyền các 
pa nô trên các trục đường chính trung tâm huyện, cổng chào và các khu vực diễn ra 
các hoạt động. Cụ thể:  

+ Lắp mới một số biển bảng quảng cáo (02 mặt) nội dung về các sản phẩm 
nông nghiệp đặc trưng của huyện, về Ngày hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 
2019 trên tuyến Quốc lộ 1A.  

+ Rà soát, thay mới một số pa nô tuyên truyền (02 mặt) tại các trục đường 
chính trên địa bàn Thị trấn Hữu Lũng. 

 + Thực hiện treo các băng rôn khẩu hiệu ngang qua đường bằng vải đỏ, chữ 
đề can và in bằng bạt, treo trên các trục đường chính, ngã 3, ngã 4 trên địa bàn 
huyện Hữu Lũng. 

 + Thực hiện treo cờ phướn, cờ chuối treo trên các cột đèn chiếu sáng và dọc 
các trục đường chính, tuyến quốc lộ 1A từ xã Minh Sơn đến Hòa Lạc; khu vực thị 
trấn Hữu Lũng; khu vực Bến xe khách Hữu Lũng nơi diễn ra các hoạt động Ngày 
hội. 

 + Lắp đặt và thay mới một số cụm pa nô tuyên tuyền, quảng bá trên tuyến 
quốc lộ 1A. Lắp đặt các cụm pa nô di động trang trí khu vực phía ngoài tường rào, 
cổng khu vực bến xe khách Hữu Lũng và trong khu vực tổ chức Lễ Khai mạc 
Ngày hội. 

 + Phối hợp trang trí tiểu cảnh tại khu vực vườn mẫu phục vụ cho du khách, 
đại biểu chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm khi tham quan vườn mẫu. 

 - Phối hợp với Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh cung cấp tư liệu, hình 
ảnh thực hiện chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc ngày hội. 

 - Thường xuyên tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô chuyên dụng trên các 
tuyến đường, các chợ và khu vực đông dân cư tập trung cao điểm vào cuối tháng 
10 và trung tuần tháng 11 năm 2019. 

 - Chủ trì xây dựng các tin, bài về tổ chức các hoạt động Ngày hội hoa quả 
tươi huyện Hữu Lũng năm 2019 phát trên hệ thống phát thanh của huyện, xã và 
trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

 3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

 - Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn lựa chọn các vườn mẫu để giới 
thiệu đại biểu tham quan, trải nghiệm. 
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- Phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phối cảnh 
trang trí không gian tổ chức Ngày hội; tham mưu thẩm định, duyệt chương trình, 
nội dung, kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết Chương trình Khai mạc Ngày hội. 

 - Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng tư liệu, cung cấp thông tin 
trong các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và Trung ương. 

 4. Các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo huyện 

Chỉ đạo các cấp và các tổ chức đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động 
nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng Ngày hội hoa quả tươi năm 2019; vận động 
hội viên, đoàn viên, nhân dân sản xuất các sản phẩm nông sản theo hướng nông 
nghiệp tốt, sản xuất an toàn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng các 
chương trình, hoạt động tình nguyện gắn với công tác chuẩn bị cho Ngày hội. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có 
giá trị cao theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP...  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu đến toàn thể cán bộ, nhân dân 
trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa Ngày hội để tham dự thông qua các cuộc họp 
sinh hoạt thôn, khu phố, các đoàn thể; treo băng rôn, khẩu hiệu; thông tin trên Đài 
Truyền thanh các xã.  

- Chủ động xây dựng kế hoạch tham gia gian hàng quảng bá, giới thiệu sản 
phẩm hàng hóa, dịch vụ của đơn vị mình tại Ngày hội nhằm trao đổi, tìm kiếm đối 
tác trong sản xuất, kinh doanh. 

- Ủy ban nhân dân các xã được lựa chọn vườn mẫu có trách nhiệm phối hợp 
với các ngành chức năng của huyện làm tốt công tác phối hợp, chuẩn bị các điều 
kiện để các đại biểu tham quan (theo kịch bản chi tiết của Ban Tổ chức). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Truyền thông Ngày hội hoa quả 
tươi huyện Hữu Lũng năm 2019. Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND 
các xã, thị trấn phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- BCĐ, các Tiểu ban Ngày hội;  
- Các cơ quan, đơn vị thực hiện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VH&TT.  

KT.TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Trần Quốc Phong 
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