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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2023 

V/v hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá             

Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng năm 2023 
 

       

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
                             

Nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và chào đón Xuân Quý Mão năm 2023, 

để góp phần bảo tồn, phát huy giá trị cây Hoa Đào và tổ chức Lễ hội Hoa Đào 

Xứ Lạng trở thành một trong những sự kiện văn hóa - du lịch thường niên, tiêu 

biểu, nổi bật vào dịp đầu năm mới của tỉnh Lạng Sơn gắn với các hoạt động 

mừng Đảng, mừng Xuân hằng năm góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Lạng 

Sơn với điểm nhấn là các hoạt động văn hóa, du lịch, giao lưu văn hóa nghệ 

thuật truyền thống và hiện đại phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn, vui 

chơi, giải trí cho Nhân dân địa phương, cũng như du khách trong nước và quốc tế 

đến với Lạng Sơn trong dịp xuân mới 2023. Tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Hoa 

Đào Xứ Lạng - Xuân Quý Mão năm 2023; chuỗi các hoạt động, sự kiện diễn ra 

xuyên suốt từ ngày 15/01/2023 đến ngày 19/02/2023 với chủ đề “Kỳ hoa Xứ 

Lạng - Sắc màu biên cương”. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, 

quảng bá về Lễ hội đến đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài nước, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, thành phố đăng tài các tin, bài 

truyên truyền về Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng - Xuân Quý Mão năm 2023. 

2. Hỗ trợ đặt banner và liên kết Website trên Cổng Thông tin điện tử của 

các tỉnh, thành phố theo địa chỉ: https://lehoihoadao.com/; Trang Fanpage Lễ hội 

theo địa chỉ mạng xã hội https://www.facebook.com/Mailandhoangdong/ tại các 

kênh truyền thông, các trang mạng xã hội tỉnh, thành phố nhằm mở rộng kênh 

quảng bá, đưa thông tin về Lễ hội đến với du khách trong và ngoài nước. 

- Thời gian: Từ nay đến hết ngày 19/02/2023. 

- Banner tuyên truyền tại địa chỉ: https://langson.gov.vn/en/bannerlehoi 

* Đầu mối liên hệ kỹ thuật: Ông Nguyễn Minh Thế, Phó Giám đốc Trung 

tâm thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, điện thoại 0982 022 

027; Bà Đỗ Thị Thu Hoài - Phụ trách Truyền thông trang thông tin điện tử, điện 

thoại: 0915 958 444. 
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3. Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh, thành phố tiếp sóng 

chương trình Lễ khai mạc Lễ hội hoặc xây dựng, biên tập các sản phẩm truyền 

thông phù hợp để tuyên truyền về Lễ hội, theo nội dung cụ thể sau: 

- Tên chương trình: Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng - Xuân Quý 

Mão năm 2023 với chủ đề “Kỳ hoa Xứ Lạng - Sắc màu biên cương”. 

- Thời gian: từ 20 giờ 00’ đến 21 giờ 30’, ngày 15/01/2023 (Chủ Nhật).  

- Kênh phát (sóng sạch) chương trình: LSTVHD, Đài PTTH Lạng Sơn. 

- Thông số vệ tinh Vinasat 2: Tần số 11088MHz, tốc độ mẫu: 28800Ksps, 

phân cực: H, điều chế: DVB-S2, 8PSK, FEC: ¾ , trạng thái: FTA. 

* Đầu mối liên hệ: Ông Vũ Thành Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, điện thoại: 0983 636 224. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố quan tâm, phối hợp hỗ trợ./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở: VHTTDL, TT&TT; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, TTTT; 

- Lưu: VT, KG-VX.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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