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Kính gửi:  

 - Các phòng: Văn hóa và Thông tin; Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn; Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức Lễ hội Kỳ Hoa – Lạng Sơn 2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

I. Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Lễ hội  

1. 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: Thực hiện 01 gian trưng bày. 

 2. Giới thiệu các điểm du lịch trải nghiệm “Kỳ Hoa Xứ Lạng”  

 - Chủ đề 1: Sắc tâm linh: Đền Bắc Lệ, đền Quan Giám Sát;  

- Chủ đề 3: Sắc thiên nhiên: Điểm du lịch cộng đồng Hữu Liên. 

III. Thời gian và địa điểm tổ chức Lễ hội  

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

- 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. Tổ chức thực hiện 

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

- Tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội: facebook, zalo, instagram, 

youtube...; trên các phương tiện thông tin đại chúng; Trang thông tin điện tử huyện 

về Lễ hội Kỳ Hoa – Lạng Sơn 2022 từ ngày 20/4/2022 – 03/5/2022. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia gian hàng 

trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; cử cán bộ tham gia 

phục vụ trưng bày gian hàng và giới thiệu sản phẩm. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn lời giới thiệu về di 

tích Đền bắc Lệ xã Tân Thành và di tích đền Quan Giám Sát xã Hòa Lạc; cử 01 

cán bộ tham gia hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm tại 02 di tích trên từ ngày 

29/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022. 

- Tham gia Lễ hội ẩm thực (Food Festival) do UBND Thành phố Lạng Sơn 

chủ trì thực hiện trưng bày, bán các món ẩm thực đặc sắc của huyện, cử người giới 

thiệu…  



 

- Lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình 

UBND huyện xem xét, phê duyệt; làm thủ tục thanh quyết toán theo quy định hiện 

hành (Kinh phí được cấp bổ sung từ nguồn ngân sách 2022 của huyện và một phần 

kinh phí được hỗ trợ của Tập đoàn Sovico và các công ty trong tập đoàn tài trợ). 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, 

UBND các xã, thị trấn triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động 

Lễ hội Kỳ Hoa – Lạng Sơn 2022 trên địa bàn. 

- Phối hợp với Bưu điện huyện Chi nhánh Bưu chính Viettel Hữu Lũng đưa 

các sản phẩm OCOP trên địa bàn 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. 

- Biên soạn lời giới thiệu về di tích Đền Bắc Lệ xã Tân Thành và di tích đền 

Quan Giám Sát xã Hòa Lạc; cử 01 cán bộ tham gia giới thiệu hướng dẫn khách 

tham quan trải nghiệm tại 02 di tích trên từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 

03/5/2022. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Phối hợp với Trung Tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông lựa chọn các 

sản phẩm hoặc các món ăn ẩm thực đặc sắc của địa phương mang thương hiệu 

OCOP để tham gia trưng bày nhằm quảng bá, giới thiệu sản vật địa phương. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan thẩm định chất lượng các sản phẩm sản vật địa phương phục 

vụ du khách được mua sắm, trải nghiệm khi tham quan gian hàng trưng bày. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch  

Tham mưu UBND huyện cân đối, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp 

bổ sung kinh phí cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông để tham gia 

Lễ hội. Thẩm định quyết toán kinh phí tham dự Lễ hội của Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông theo quy định. 

6. UBND các xã, thị trấn 

- Triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động Lễ hội trên địa 

bàn quản lý. 

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa 

bàn cung cấp các sản phẩm hoặc các món ăn ẩm thực đặc sắc để giới thiệu, quảng 

bá thương hiệu của địa phương.  

- UBND các xã: Hữu Liên, Tân Thành, Hòa Lạc xây dựng kế hoạch chi tiết 

về công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động Lễ hội, công tác an ninh trật tự, 

an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Thông báo các điểm di tích Đền Bắc Lệ xã 

Tân Thành, đền Quan Giám Sát xã Hòa Lạc và điểm du lịch cộng đồng xã Hữu 

Liên lên phương án chuẩn bị đón và hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm Lễ 

hội tại các điểm thời gian từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022. 



 

- Đối với Ban quản lý di tích Đền Bắc Lệ xã Tân Thành, Ban quản lý di tích 

Đền Quan Giám Sát, xã Hòa Lạc cử 01 hướng dẫn viên phối hợp với Phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện biên 

soạn lời giới thiệu và thuyết minh hướng dẫn khách tham quan du lịch trải nghiệm 

tại điểm. Riêng UBND xã Hữu Liên giao phần giới thiệu thuyết minh tại điểm du 

lịch cộng đồng cho Công chức Văn hóa – Xã hội xã đảm nhiệm.  

(Chi tiết theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh  

gửi kèm trên VNPT-iOffice) 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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