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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 216 /KH-UBND Bắc Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào trên địa bàn huyện  

Bắc Sơn và tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng giai đoạn (2019 - 2025)  

  

 Thực hiện Công văn số 457/SVHTTDL-QLVH ngày 03/4/2019 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát 

triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng;  

 Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn phát 

triển giá trị cây Đào trên địa bàn huyện Bắc Sơn và tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ 

Lạng như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Quy hoạch, bảo tồn, phát triển không gian, diện tích trồng một số giống 

hoa Đào giá trị cao trên địa bàn huyện Bắc Sơn; các ngành nghề truyền thống, 

các hoạt động có yếu tố bản địa để bảo tồn, phát triển cây Đào một cách bền 

vững. 

 Từng bước tiếp cận và áp dụng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, tương ứng và 

phù hợp với việc bảo tồn, trồng, chăm sóc cây, hoa Đào; gắn kết chặt chẽ, đồng 

bộ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa du lịch. 

 Tham gia Lễ hội hoa Đào vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm nhằm giới 

thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa - du lịch của huyện Bắc Sơn. 

 2. Yêu cầu 

 Bám sát nội dung Kế hoạch, huy động các cấp, các ngành, đoàn thể, các 

tầng lớp nhân dân và mọi nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực 

hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra. Tổ chức, tham gia các hoạt động tiết kiệm, 

thiết thực và hiệu quả. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Công tác tuyên truyền 

 1.1. Nội dung, hình thức tuyên truyền 

 Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân và toàn xã hội 

về giá trị của cây Đào trong đời sống xã hội, hoa đào trong đời sống tinh thần 

góp phần nâng cao thu nhập từ trồng, kinh doanh cây hoa Đào để triển khai thực 

hiện hiệu quả phong trào trồng hoa Đào trong Nhân dân. 
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 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hoa Đào, các sản phẩm từ hoa 

Đào, cây hoa Đào trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc triển 

lãm, hội chợ xúc tiến thương mại, du lịch…Tuyên truyền vận động Nhân dân 

tích cực tham gia, hưởng ứng và có ý thức, trách nhiệm trong việc tổ chức các 

sự kiện văn hóa - du lịch về hoa Đào nhằm tạo hình ảnh con người, vùng đất 

Bắc Sơn gần gũi, thân thiện, mến khách, thu hút sự quan tâm của các nhà đâu tư 

và du khách thập phương đến với Bắc Sơn. 

 Thông qua các hình thức tuyên truyền như: Cổ động trực quan, tuyên 

truyền lưu động, tuyên truyền thông qua hội nghị, các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, sinh hoạt của các tổ chức hội đoàn thể,… trên địa bàn toàn huyện. 

 1.2. Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

 1.3. Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông; Đội Chiếu bóng lưu động huyện; UBND các xã, thị 

trấn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện. 

 2. Tham gia Lễ hội hoa đào Xứ Lạng 

 Tham mưu xây dựng kế hoạch; chuẩn bị các điều kiện tham gia Lễ hội 

hoa đào Xứ Lạng dịp tết Nguyên đán. 

 - Thời gian thực hiện: Hàng năm (từ năm 2019 - 2025). 

 - Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

 3. Trồng Đào tại Khu di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch 

 Tại khu vực, địa điểm, khuôn viên của các công trình, di tích lịch sử, văn 

hóa trên địa bàn huyện gồm: Di tích Đình Nông Lục, Đồn Mỏ Nhài, xã Hưng 

Vũ; Khu di tích lịch sử Cứu quốc quân Khuổi Nọi, xã Vũ Lễ;  Khu di tích Đèo 

Tam Canh xã Long Đống dự kiến khoảng trên 04 ha (chi tiết tại biểu kèm theo). 

 - Thời gian thực hiện: từ nay đến năm 2025 

 - Đơn vị thực hiện: UBND các xã: Hưng Vũ, Vũ Lễ, Long Đống phối hợp 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực 

hiện. 

 4. Xây dựng vùng trồng đào thƣơng phẩm 

 Quy hoạch phát triển một số khu vực trồng đào thương phẩm tại các xã 

Vũ Sơn, Chiến Thắng, Vũ Lễ, Long Đống, Trấn Yên dự kiến khoảng trên 40 ha 

(chi tiết tại biểu gửi kèm theo). 

 - Lộ trình thời gian: Từ nay đến năm 2025 

 - Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối các 

đơn vị liên quan tham mưu thực hiện. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin 
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  Là cơ quan thường trực làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND xã, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. 

 Tổng hợp những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong hoạt động bảo tồn, 

phát huy giá trị hoa Đào để đúc kết và nhân rộng. Đề nghị biểu dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc bảo tồn và phát 

huy giá trị hoa Đào, văn hóa hoa Đào. 

  Đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo 

cáo của UBND huyện kết quả triển khai thực hiện gửi về Sở Văn hóa, Thể Thao 

và Du lịch trƣớc ngày 10/12 hàng năm.  

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cân đối, thẩm định nguồn kinh 

phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị thanh 

quyết toán theo quy định. 

 3 . Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 Sưu tầm các giống Đào ở các địa phương khác về Bắc Sơn trồng; tham 

mưu văn bản phát động và triển khai trồng Đào tập trung tại một số khu vực 

trọng điểm trên địa bàn huyện. 

 Tham mưu xây dựng kế hoạch, dự án hỗ trợ kinh phí thực hiện chọn lọc, 

nhân giống, phục tráng, lai ghép các giống Đào đẹp; Dự án triển khai trồng mô 

hình thí điểm các vùng Đào tại một số địa bàn của huyện. 

 Tham mưu đề xuất bổ sung nguồn kinh phí trồng cây phân tán để hỗ trợ 

giống cho những hộ trồng Đào đủ điều kiện theo quy hoạch. 

 Nghiên cứu, biên soạn các tài liệu hướng dẫn về kỹ thuật trồng, chăm sóc 

phù hợp với từng đặc điểm, giống cây Đào và khí hậu, thổ nhưỡng của địa 

phương. 

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

 Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch, kịch bản tham gia các hoạt động lễ 

hội hoa Đào. 

  In, sao tài liệu tuyên truyền cung cấp cho các đơn vị cơ sở; triển khai 

công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; xây dựng các clip, phóng sự tuyên 

truyền, quảng bá về hoa Đào. 

 5. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện 

  Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về giá trị 

hoa Đào và hưởng ứng phong trào trồng Đào tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường 

học. 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện kế hoạch tại cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  

 6. Ủy ban nhân nhân dân các xã, thị trấn 
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 Căn cứ nhiệm vụ, nội dung kế hoạch của huyện xây dựng kế hoạch cụ thể 

trồng Đào tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa và cơ quan, đơn vị; vận động 

Nhân dân trồng Đào nhằm bảo tồn, phát huy giá trị hoa Đào phù hợp với nhu 

cầu, điều kiện thực tế tại địa phương.  

 Chủ động, phối hợp với các cơ, quan, ban, ngành của huyện triển khai 

thực hiện các nội dung phân công theo kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào 

trên địa bàn huyện Bắc Sơn và tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng giai đoạn 

(2019 - 2025). UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo, đánh giá tình hình 

thực hiện kế hoạch gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Văn hóa và Thông 

tin) trƣớc ngày 05/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh./. 

 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở VH,TT&DL; (B/c) 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Tuấn 
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 Dự kiến khu vực, địa điểm Quy hoạch bảo tồn, phát triển Đào, hoa Đào 

trên địa bàn huyện Bắc Sơn giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số     /KH- UBND ngày     /10/2019 của UBND huyện Bắc Sơn) 

Địa điểm quy hoạch 

Tổng 

diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

có 

(ha) 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

bổ 

sung 

(ha) 

Hình thức, diện tích quy hoạch 

cụ thể 
Giai đoạn, thời 

kỳ thực hiện 

Vƣờn 

ƣơm 

trồng 

Quản lý 

bảo vệ, 

khoanh 

vùng bổ 

sung 

Khu 

cảnh 

quan 

Khu 

thƣơng 

phẩm 

2019 - 

2020 

Những 

năm 

tiếp 

theo 

A. ĐÀO CẢNH QUAN 4,3         

1. Điểm di tích Đèo Tam Canh xã Long Đống 0,11     x  x  

2. Điểm di tích Đình Nông Lục xã Hưng Vũ 0,35     x  x  

3. Điểm Di tích Đồn Mỏ Nhài xã Hưng Vũ 0,53     x  x  

4. Điểm di tích Cứu quốc quân Khuổi Nọi xã Vũ Lễ 3,31     x  x  

B. ĐÀO THƢƠNG PHẨM 40,83 36,83 4       

1. Xã Long Đống   1,15 1,5    x x x 

2. Xã Vũ Sơn  2,98 0,5    x x x 

3. Xã Chiến Thắng  13,5 0,5    x x x 

4. Xã Vũ Lễ  19,2 1    x x x 

5. Xã Trấn Yên   0,5    x x x 
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