UBND TỈNH LẠNG SƠN
BTC LỄ HỘI HOA ĐÀO XỨ LẠNG
L N THỨ II – XU N
H IN
201

Số: 05 /TB-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

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

tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
Thể lệ Tổ chức tr ển l m ho Đ o Xứ Lạn l n thứ II
Xu n
H n m 201

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND, ngày 24/12/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân
Kỷ Hợi năm 2019; Ban tổ chức xây dựng Thể lệ tổ chức Triển lãm nhƣ sau:
I.

ỤC ĐÍCH, YÊU C U

1.

ục đích

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu, tôn vinh giá trị
hoa đào Xứ Lạng; thu hút sự quan tâm, tham gia hƣởng ứng của các cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về công
tác bảo tồn, phát triển nhân rộng các mô hình trồng Đào; hình thành các sản phẩm
từ hoa đào... qua đó tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế thƣơng mại, du lịch,
dịch vụ.
Tạo điều kiện để các đơn vị, tổ chức tập thể, cá nhân, nhà vƣờn trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn đƣợc gặp gỡ, giao lƣu, trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn, phát
huy giá trị hoa Đào, góp phần đƣa hoa Đào trở thành hình ảnh, thƣơng hiệu nhận
diện của tỉnh Lạng Sơn; đồng thời lựa chọn những mô hình trang trí hoa đào
đẹp, cây hoa Đào đẹp để tôn vinh và trao giải nhân dịp tổ chức Lễ hội hoa Đào
Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019.
2. Yêu c u
Cuộc triển lãm đƣợc tổ chức với quy mô phù hợp, đảm bảo đúng tiêu chí,
đối tƣợng tham gia, đồng thời mang ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
II. CHỦ ĐỀ: “Sông núi và hoa Đào Xứ Lạng”.
III. ĐỐI TƢ NG, SẢN PHẨ

THA

GIA TRIỂN LÃ

1. Đố tƣ n tham gia
- UBND các huyện; thành phố Lạng Sơn
- UBND các xã, phƣờng thành phố Lạng Sơn.
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các doanh nghiệp, nghệ nhân, nhà vƣờn trồng Đào trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thƣ ký không đƣợc tham
gia dự thi;

2. Sản phẩm th m
2.1. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Trƣng bày trong không gian 10m x 4m = 40m2 (vị trí do BTC sắp xếp)
- Các đơn vị tham gia chủ động thiết kế trang trí, trƣng bày 01 khu không
gian theo ý tƣởng riêng, trong đó:
+ Cây hoa Đào là điểm nh n (tối thiểu từ 05 cây hoa đào đẹp trở lên) và
đan xen trang trí thêm các mô hình, biểu tƣợng, tiểu cảnh và loại hoa khác;
+ Lựa chọn danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan thiên
nhiên... đặc trƣng cho địa phƣơng là mô hình chính, tạo khối, gắn với quảng bá
các hình ảnh tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của địa phƣơng
+ Quảng bá, bán các sản phẩm hàng hóa thƣơng mại của địa phƣơng (Đề
ngh th c hi n từ ngày 21 đ n 2 tháng chạp năm M u u t)
- Ban tổ chức duyệt bản phối cảnh trang trí trƣng bày triển lãm của các
huyện, thành phố trƣớc khi thực hiện triển lãm.
2.2. Đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Các , ph ng thu c
thành phố ng S n; Các nghệ nhân, nhà v n trồng Đào trên địa bàn tỉnh
ng S n:
- Khuyến khích cá nhân, đơn vị tham gia trƣng bày tối thiểu từ 01 cây hoa
đào đẹp; Các xã, phƣờng thuộc thành phố Lạng Sơn tham gia trƣng bày ít nh t
03 cây đào/01 đơn vị (trong đó lựa chọn ch m 01 cây)
- Đơn vị tự chuẩn bị: chậu trồng, biển tên (theo mẫu).
3.

ột số quy định về c y ho đ o th m

Tr ển l m

- Cây đƣợc đánh số theo mã số của BTC và thông tin liên hệ của chủ sở hữu
(tên, địa chỉ, số diện thoại).
- Cây dự thi có dáng thế đẹp, có chiều cao tối đa 3,5 m; không sâu bệnh,
cành, hoa, lá, tán, dáng hài hòa; hoa, nụ bông to, nở đều mầu sắc đẹp…
- Trong thời gian trƣng bày triển lãm, chủ sở hữu có trách nhiệm phối hợp
với BTC về việc chăm sóc, bảo quản cây đào dự thi.
- Ƣu tiên cây đào tự nhiên, cây đã đạt giải của các năm trƣớc không đƣợc
tham gia dự thi; Tiêu chí ch m điểm cụ thể do Ban giám khảo ban hành.
IV. Đ NG

Ý, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂ

1. Thủ tục đ n ký th m
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: đăng ký theo Mẫu 01-BTC; Bản phối
cảnh trang trí trƣng bày triển lãm;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Các xã, phƣờng thuộc thành phố
Lạng Sơn; Các nghệ nhân, nhà vƣờn trồng Đào trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: đăng
ký theo Mẫu 02-BTC;
(Các văn bản đề ngh đóng d u xác nh n của cơ quan, đơn v , chữ ký của cá nhân)
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2. Thờ gian:
- Tiếp nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/01/2019.
- UBND các huyện, thành phố gửi phiếu đăng ký, bản phối cảnh trang trí
trƣng bày triển lãm: trƣớc ngày 18/01/2019;
- Đề nghị các cá nhân, đơn vị tham gia hoàn thành trƣng bày trƣớc 14h00
ngày 25/01/2019 để Ban Giám khảo tổ chức ch m chọn, cụ thể:
+ Vòng sơ khảo: Từ 15h00 , ngày 25/01/2019.
+ Vòng chung khảo: Từ 8h00 , ngày 26/01/2019.
- Tổ chức trƣng bày triển lãm: Từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày
16/02/2019 (từ ngày 21 tháng Chạp năm M u Tu t đ n ngày 12 tháng Giêng
năm Kỷ Hợi).
- Thông báo kết quả và trao giải: 20h00 ngày 26/01/2019, gắn với khai
mạc Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019
3. Đị đ ểm trƣn b y:
- Khu không gian trƣng bày của các huyện, thành phố: trƣng bày dọc công
viên Chi Lăng giai đoạn II; đoạn từ Cầu Đông Kinh đến Đền Cô bé Thƣợng Ngàn;
- Cây đào riêng lẻ: trƣng bày dọc theo đƣờng hoa xuân (dải phân cách
đƣờng Hùng Vƣơng).
4. Đị đ ểm đ n ký th m
- Phòng Quản lý Văn hoá, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn
- Địa chỉ: số 320 Bà Triệu, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Điện thoại: 0205.3810.227; 0949.218.827 (Đ/c Hoàng Văn Hanh)
IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG

1. Trên cơ sở tổng hợp điểm ch m của các thành viên trong Ban giám
khảo đối với từng sản phẩm dự thi, Ban tổ chức tính tổng điểm từ cao xuống
th p để xét các giải thƣởng nhƣ sau:
1.1. Giải cây hoa Đào đẹp gắn với trang trí, tr ng bày m t không gian
riêng: Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Tổng giải thƣởng: 11 giải, 53.000.000 đồng.
- Giải Nh t:

01 giải

9.000.000 đồng/giải

- Giải Nhì:

02 giải

7.000.000 đồng/giải

- Giải Ba

03 giải

5.000.000 đồng/giải

- Giải Khuyến khích

05 giải

3.000.000 đồng/giải
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1.2. Giải cây hoa Đào đẹp: Đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
UBND các xã, phƣờng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; các doanh nghiệp, các
nghệ nhân, nhà vƣờn.
Tổng giải thƣởng: 16 giải, 27.000.000 đồng.
- Giải Nh t:

01 giải

5.000.000 đồng/giải

- Giải Nhì:

02 giải

3.000.000 đồng/giải

- Giải Ba

03 giải

2.000.000 đồng/giải

- Giải Khuyến khích
- Giải chuyên đề

05 giải
05 giải

1.000.000, đồng/giải
1.000.000,đồng/giải

2. G ả thƣởn
thƣởng kèm theo.

ồm: Gi y chứng nhận đạt giải của Ban tổ chức và tiền

V. THÀNH PH N BAN GIÁ

HẢO

1. 01 đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trƣởng Ban
giám khảo;
2. 01 đại diện lãnh đạo Hội Sinh vật cảnh thành phố Lạng Sơn, Phó
Trƣởng Ban giám khảo;
3. 01 đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thành viên;
4. 01 đại diện lãnh đạo Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Thành viên;
5. 01 đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Thành viên;
Trên đây là Thông báo về Thể lệ tổ chức triển lãm hoa Đào Xứ Lạng lần
thứ II Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Ban tổ chức r t mong nhận đƣợc sự hƣởng ứng
nhiệt tình tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố; các doanh nghiệp, cá nhân, nhà vƣờn trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn để cuộc triển lãm thành công tốt đẹp./.
N i nhận:
- UBND tỉnh Lạng Sơn; (B/c)
- Thành viên BTC, BGK, TK Triển lãm;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP Lạng Sơn;
- Phòng VHTT, TTVH-TT các huyện, TP;
- Hội SVC TP. Lạng Sơn;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL;
- Lƣu: VT, QLVH.

KT.TRƢỞNG BAN TỔ CHỨC
PHÓ TRƢỞNG BAN
(ĐÃ ký)

GIÁ

ĐỐC SỞ VHTTDL
N uyễn Phúc H
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Mẫu 01-BTC

UBND HUYỆN/THÀNH PHỐ........

PHIẾU Đ NG Ý
Tham gia Tr ển l m ho Đ o đẹp Xứ Lạn l n thứ II Xu n
1. Thôn t n đơn vị th m

H

n m 2019

Tr ển l m:

- Ủy ban nhân dân huyện/thành phố…………………………………………………………….
- Đơn vị phụ trách:……………………………………………………..…………………………….
- Số điện thoại ngƣời phụ trách:………….........................………................……………………
2. Thôn t n nộ dun th m

Tr ển l m:

- Số lƣợng cây đào:…………………………………………………………………………….
- Loại Đào:……………………………………………………………….………………………
3. Thuyết m nh ý tƣởn trƣn b y (dƣới 500 từ)
………………………………….................................………………………….………………………
………………………………….................................………………………….………………………
………………………………….................................………………………….………………………
………………………………….................................………………………….………………………
………………………………….................................………………………….………………………
………………………………….................................………………………….………………………
………………………………….................................………………………….………………………

4. C m kết:
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức và kế hoạch, thể lệ triển lãm đã ban hành.
- Phối hợp với BTC trong việc bảo quản, trông giữ, vận chuyển các sản phẩm trong
thời gian tham gia triển lãm./.
………..ngày…… tháng 01 năm 2019
L nh đạo cơ qu n, đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng d u n u có)
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Mẫu 02-BTC

Th m

PHIẾU Đ NG Ý
Tr ển l m ho Đ o đẹp Xứ Lạn l n thứ II Xu n

H

n m 201

1. Thôn t n do nh n h ệp, tổ chức, c nh n:
Họ, tên/đơn vị: ………………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………..……………………………..
Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………..
2. Thôn t n nộ dun th m

Tr ển l m:

- Số lƣợng cây đào:…………………………………………………………………………….
- Loại Đào:……………………………………………………………….………………………
3. C m kết:
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức và kế hoạch, thể lệ triển lãm đã ban hành.
- Phối hợp với BTC trong việc bảo quản, trông giữ, vận chuyển các sản phẩm trong
thời gian tham gia triển lãm./.
………..ngày…… tháng 01 năm 2019
N ƣờ đ n ký
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng d u n u có)
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ẪU BIỂN TÊN
THA

GIA TRIỂN LÃ C Y HOA ĐÀO TẠI LỄ HỘI HOA ĐÀO XỨ LẠNG
L N THỨ II – XU N
H I 201
(Đối với các cá nhân, đơn v tham gia giải cây Đào đẹp)

Kích thƣớc: 15cm x 20cm
Hình thức: nền đỏ, chữ vàng
*

u ý:

- Cá nhân, đơn vị tham gia triển lãm tự chuẩn bị biển tên theo mẫu;
- Mã số do Ban Giám khảo đánh số.

Ã SỐ
…….........................………..

CÁ NH N/ĐƠN VỊ:……………………………
ĐỊA CHỈ:……………………….………………..
SĐT:…………………………..…………………..
LOẠI ĐÀO:……………………………………….
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