
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 120/KH-UBND 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 18 tháng 6 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ hội Hồi và các sản phẩm nông nghiệp 

huyện Văn Quan - Lạng Sơn lần thứ II năm 2020 

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 26/02/2020 của Ban Chỉ đạo các ngày kỷ 

niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 - 2020 về việc tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020). 

Thực hiện Đề án số 20/ĐA-UBND ngày 05/3/2020 của huyện Văn Quan về 

việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri 

(17/8/1910 - 17/8/2020).  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hồi 

và các sản phẩm nông nghiệp huyện Văn Quan - Lạng Sơn lần thứ II năm 2020 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thông qua việc tổ chức Lễ hội nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá, 

giới thiệu ngành Hồi, các sản phẩm Hồi và các sản phẩm nông sản tại huyện Văn 

Quan - Lạng Sơn; tạo cơ hội để đối thoại, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về trồng, 

chế biến, tiêu thụ sản phẩm Hồi giữa nông dân, các doanh nghiệp trong nước, quốc 

tế và các cơ quan, ban ngành liên quan; thúc đẩy liên kết thị trường theo hướng bền 

vững để từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và dịch vụ từ cây Hồi. 

Lễ hội còn là dịp để tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích nông dân trồng 

Hồi và các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện, tích cực ứng dụng khoa học 

kỹ thuật trong canh tác, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; đồng thời cũng là 

cơ hội để thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hỗ trợ đầu tư các trang thiết bị 

công nghệ hiện đại nhằm đa dạng sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng giá trị xuất 

khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Thông qua Lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh hoa Hồi gắn với nét văn hóa đặc 

trưng của vùng đất con người xứ Lạng nói chung, huyện Văn Quan nói riêng đến 

đông đảo Nhân dân trong nước và quốc tế, nhằm thúc đẩy ngành du lịch của địa 

phương phát triển. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động Lễ hội phải đảm bảo sự phong phú, đa dạng, đậm nét bản sắc 

văn hóa của đồng bào các dân tộc.  

Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội phải đảm bảo đúng theo quy 

trình, thủ tục và an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phát huy được tiềm năng và thế mạnh 
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cây Hồi và các sản phẩm nông nghiệp của huyện Văn Quan nói riêng và của tỉnh 

Lạng Sơn nói chung.  

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức khai mạc Lễ hội Hồi và các sản phẩm nông nghiệp huyện 

Văn Quan Lạng Sơn lần thứ II năm 2020  

- Thời gian: dự kiến vào 20 giờ 00 ngày 16/8/2020. 

- Địa điểm: sân vận động thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. 

- Thành phần mời dự: Đại biểu TW, tỉnh, huyện, các huyện bạn, các Doanh 

nghiệp, HTX, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (có danh sách cụ thể sau). 

- Nội dung chương trình: gồm phần nghi thức Lễ khai mạc, chương trình 

nghệ thuật (có kịch bản riêng).  

- Cơ quan thực hiện: UBND huyện chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan đơn vị liên quan. 

2. Tổ chức Hội thảo, Hội nghị khoa học về cây Hồi và xúc tiến đầu tư, 

du lịch bên lề sự kiện (có kế hoạch riêng) 

- Thời gian: 01 buổi, khai mạc vào 14h00, ngày 15/8/2020. 

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Văn Quan. 

- Nội dung Hội thảo: dự kiến 

+ Chuyên đề 1: sản phẩm Hồi với sức khỏe con người. 

+ Chuyên đề 2: sản xuất Hồi bền vững hướng đến xúc tiến đầu tư thương mại. 

 - Cơ quan thực hiện: UBND huyện Văn Quan chủ trì, phối hợp với Sở Khoa 

học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, đơn vị liên 

quan thực hiện. 

3. Triển lãm trưng bày giới thiệu các sản phẩm Hồi Lạng Sơn và các 

đặc sản, nông sản địa phương (có kế hoạch riêng) 

-  Thời gian: 03 ngày, từ ngày 15 - 17/8/2020.  

- Địa điểm: sân vận động thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. 

- Nội dung trưng bày: gồm các tài liệu, hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ giới thiệu về 

các vùng Hồi cũng như các vùng sản xuất nông sản và quy trình, kỹ thuật trồng, 

chế biến; trưng bày các sản phẩm sản xuất từ hoa Hồi, các sản phẩm đặc trưng của 

huyện, các sản phẩm của các công ty, các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh... 

- Thành phần tham gia trưng bày: các công ty, doanh nghiệp; các xã, thị trấn 

thuộc huyện Văn Quan và các huyện trong tỉnh có trồng và sản phẩm chế biến từ 

cây Hồi. 

- Đơn vị thực hiện: UBND huyện Văn Quan chủ trì, phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  
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Từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. UBND huyện Văn Quan  

- Xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí để tổ chức triển khai các nội dung 

hoạt động Lễ hội. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ 

quan, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ tổ chức 

các hoạt động theo kế hoạch. 

- Phát hành thư mời vận động một số doanh nghiệp tham gia tài trợ kinh phí 

để tổ chức Lễ hội. 

- Liên hệ, gửi văn bản mời các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan 

chuẩn bị tham luận để phát biểu tại buổi Hội thảo. 

- Phát hành Giấy mời đại biểu tham dự và chuẩn bị nội dung bài phát biểu 

khai mạc Lễ hội; phát biểu khai mạc, bế mạc chương trình Hội thảo. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện hậu cần 

phục vụ các hoạt động lễ hội.  

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng của huyện hỗ trợ đảm bảo công tác 

an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và công tác hậu cần phục vụ tổ chức các hoạt 

động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội tại địa phương. 

- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Lễ hội sau khi kết thúc các hoạt động . 

2. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT  

- Phối hợp với UBND huyện Văn Quan thực hiện các công việc liên quan 

đến công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hồi và các sản phẩm nông nghiệp. 

- Phối hợp với UBND Văn Quan về tổ chức trưng bày sản phẩm Hồi và các sản 

phẩm nông nghiệp khác. 

- Phối hợp dự kiến danh sách đại biểu dự kiến mời dự Lễ khai mạc; xây 

dựng nội dung chương trình chi tiết của Lễ hội, báo cáo Ban Chỉ đạo... 

- Phối hợp thực hiện các nội dung Hội thảo, Hội nghị khoa học và xúc tiến 

đầu tư. 

- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức. 

3. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: phối hợp giúp đỡ, tạo điều 

kiện tổ chức một số nội dung hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. Cụ thể: 

- Phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình tổng thể và các văn bản liên 

quan về tổ chức Lễ hội. 

- Hỗ trợ thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan về Lễ hội 

trên địa bàn thị trấn Văn Quan, tập trung tại khu vực diễn ra các hoạt động Lễ hội. 
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- Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Lễ hội: gồm xây 

dựng các tiết mục biểu diễn; lắp đặt tăng âm, ánh sáng, trang trí sân khấu và cử 

MC giới thiệu chương trình. 

- Hỗ trợ thiết kế maket và lắp đặt nhà bạt, trang trí các gian hàng trưng bày 

triển lãm giới thiệu về Hồi, các sản phẩm nông sản, các sản phẩm Hồi Lạng Sơn. 

- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức. 

4. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ 

- Phối hợp chỉ đạo lựa chọn, chuẩn bị các tài liệu, quy trình kỹ thuật, các 

biểu đồ, hình ảnh, các bài tham luận….về cây Hồi Lạng Sơn. 

- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thảo khoa học về các 

chuyên đề xây dựng và phát triển cây Hồi (chuyên đề: sản phẩm Hồi với sức khỏe 

con người; sản xuất Hồi bền vững hướng đến xúc tiến đầu tư thương mại…) và 

“hiệu quả trong xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu các sản phẩm nông 

sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” trong thời gian diễn ra lễ hội. 

- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức. 

5. Đề nghị Sở Công thương 

- Phối hợp xây dựng nội dung tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội Hồi và các 

sản phẩm nông sản trên chuyên mục Công nghiệp - Thương mại Xứ Lạng và xây 

dựng phương án bố trí, trưng bày các gian hàng tham gia Lễ hội. 

- Phối hợp chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan tại Lễ hội.  

- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức. 

6. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh  

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Văn 

Quan xây dựng danh sách khách mời và bố trí đón tiếp khách Trung ương và lãnh đạo 

các tỉnh; thẩm định nội dung các văn bản, tài liệu liên quan do Trưởng Ban Chỉ đạo 

ký, ban hành, các bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh tại lễ khai mạc, bế mạc Lễ hội. 

7. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về Lễ hội trên các phương 

tiện thông tin đại chúng của tỉnh. 

- Phối hợp với UBND huyện Văn Quan và các sở, ban, ngành có liên quan tổ 

chức họp báo, thông báo việc tổ chức Lễ hội. 

8. Đề nghị Sở Ngoại vụ 

- Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức lễ hội liên hệ, mời các đại biểu, doanh 

nghiệp (kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp) nước ngoài đến dự Lễ hội Hồi 

Văn Quan 2020.  

- Bố trí cán bộ phiên dịch, công tác lễ tân, tiếp đón khách nước ngoài trong 

suốt thời gian diễn ra Lễ hội. 

- Biên dịch tài liệu quảng bá, tuyên truyền về Lễ hội Hồi Văn Quan sang các 
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ngoại ngữ khác như: Việt - Anh, Việt - Trung,…  

9. Đề nghị Sở Tài chính: thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Lễ hội Hồi 

Văn Quan năm 2020 và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo quy định.  

10. Đề nghị Công an tỉnh: chỉ đạo các phòng chuyên môn và Công an 

huyện Văn Quan phối hợp với Ban Tổ chức Lễ hội xây dựng phương án đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước và trong thời gian tổ 

chức Lễ hội.  

11. Đề nghị Sở Y tế: chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án 

kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu trong thời 

gian tổ chức Lễ hội. 

12. Đề nghị Sở Giao thông vận tải: phối hợp với các đơn vị liên quan 

(thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh) chỉ đạo đảm bảo công tác an toàn giao 

thông trong thời gian diễn ra Lễ hội. 

13. Đề nghị Báo Lạng Sơn  

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Lễ hội Hồi 

và các sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh trên Báo Lạng Sơn. 

- Kết nối với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh 

thông tin tuyên truyền về Lễ hội Hồi và các sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh 

Lạng Sơn. 

14. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về sản phẩm 

Hồi và Lễ hội trên sóng Phát thanh - Truyền hình của tỉnh. 

- Kết nối với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các kênh 

Truyền hình Trung ương và các Đài PT-TH các tỉnh để tuyên truyền, quảng bá về Lễ 

hội, về sản phẩm Hồi và các nông sản đặc sản của tỉnh Lạng Sơn. 

- Phối hợp với UBND huyện Văn Quan; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền 

thông báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin chủ trương và xây dựng 

Kế hoạch tổ chức truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Lễ hội. 

- Kết nối với các Đài Phát thanh -Truyền hình các địa phương tiếp sóng 

truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Lễ hội. 

15. Đề nghị Công ty Điện lực Lạng Sơn: chỉ đạo Điện lực Văn Quan chủ 

động xây dựng phương án cấp điện, đảm bảo nguồn điện phục vụ trong suốt thời 

gian diễn ra Lễ hội; chỉ đạo Điện Lực Văn Quan bố trí lực lượng, thiết bị đảm bảo 

cung cấp điện phục vụ Lễ hội. 

16. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Phối hợp tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, Nhân dân trên địa bàn về Lễ 

hội Hồi và các sản phẩm nông nghiệp huyện Văn Quan - Lạng Sơn năm 2020 để 

cùng tham dự. 
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- Phối hợp chuẩn bị các sản phẩm tham gia trưng bày tại Lễ hội Hồi và các 

sản phẩm nông nghiệp huyện Văn Quan - Lạng Sơn năm 2020.  

- Phối hợp vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia Lễ hội.  

17. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

- Tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, thời gian, địa 

điểm, các nội dung hoạt động trong khuôn khổ tổ chức Lễ hội Hồi và các sản phẩm 

nông sản huyện Văn Quan - tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2020. 

- Chuẩn bị tài liệu, hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ giới thiệu về các vùng Hồi cũng 

như các vùng sản xuất nông sản và quy trình, kỹ thuật trồng, chế biến; trưng bày 

các sản phẩm sản xuất từ hoa Hồi, các sản phẩm đặc trưng của địa phương để tham 

gia trừng bày tại Lễ hội  

- Phối hợp với các phòng, ban cấp huyện tổ chức các hoạt động liên quan 

trong khuôn khổ Lễ hội và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực 

phẩm, an ninh trật tự trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hồi và các sản phẩm nông sản huyện 

Văn Quan - Lạng Sơn lần thứ II năm 2020. Kính đề nghị UBND tỉnh và các cơ 

quan, ban, ngành của tỉnh quan tâm, phối hợp, giúp đỡ để việc tổ chức Lễ hội được 

thành công, đạt hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Lạng Sơn (b/c); 

- Các sở, ngành liên quan (đề nghị p/h); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các huyện, thành phố. 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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