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Số:
40
/BTC
V/v tham gia Triển lãm hoa Đào đẹp Xứ
Lạng Xuân Mậu Tuất năm 2018

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 11

tháng 01

năm 2018

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
- UBND các huyện, thành phố
- Một số doanh nghiệp, nhà vườn trên địa bàn tỉnh

Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất - Năm 2018 là một
trong những sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu, nổi bật của tỉnh Lạng Sơn gắn với
các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018; nhằm từng bước xây dựng
hình ảnh hoa Đào Lạng Sơn trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh có
thương hiệu.
Triển lãm hoa Đào đẹp Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất năm 2018 được diễn ra từ
ngày 10/02/2018 đến hết 02/3/2018 (Tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến
15 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại Công viên Chi Lăng giai đoạn II, đường Hùng
Vương, thành phố Lạng Sơn (Có Thông báo Thể lệ gửi kèm theo).
Triển lãm còn là dịp để quảng bá giới thiệu, tôn vinh giá trị hoa đào Xứ
Lạng phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn, vui chơi, giải trí cho nhân dân và
du khách đến với Lạng Sơn trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tạo điều
kiện cho các đơn vị, tổ chức tập thể, cá nhân được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm về bảo tồn, phát huy giá trị Hoa Đào gắn với quảng bá các hình ảnh tiềm
năng phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của địa phương; Đồng thời lựa chọn những
mô hình trang trí hoa đào đẹp, cây hoa Đào đẹp để tôn vinh và trao giải thưởng
trong Chương trình khai mạc Lễ Hội.
Nhân dịp này Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất năm
2018 rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình và tham gia của các
sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Doanh
nghiệp, cá nhân, nhà vườn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh lân cận để cuộc
Triển lãm diễn ra thành công tốt đẹp.
Mọi thông tin đăng ký tham gia Triển lãm đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Văn
hoá, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Số 320 Bà Triệu, phường Vĩnh Trại Thành
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; số điện thoại: 02053.810.227 - 02053.874.644 hoặc
số điện thoại di động: 0949.218.827 (đồng chí Hoàng Văn Hanh). Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Hội Sinh vật cảnh TPLS;
- Hội Sinh vật cảnh TP Thái Bình;
- Báo Lạng Sơn; Đài PTTH tỉnh ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, QLVH.
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