
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

Số: 43/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lộc Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tham gia Hội chợ trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng địa phương  

và Hội thi “Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” thành phố Lạng Sơn mở rộng  

lần thứ III xuân Kỷ Hợi năm 2019 

 

Thực hiện Thư mời số 221/TM-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Lạng Sơn về tham gia Hội chợ trưng bày, bán các sản phẩm đặc 

trưng địa phương và Hội thi “Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” thành phố Lạng Sơn 

mở rộng lần thứ III xuân Kỷ Hợi năm 2019; UBND huyện xây dựng Kế hoạch 

tham gia Hội chợ trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng địa phương và Hội thi 

“Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” thành phố Lạng Sơn mở rộng lần thứ III xuân Kỷ 

Hợi năm 2019, cụ thể như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm quảng bá những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, giới thiệu nền 

văn hóa và các món ẩm thực độc đáo, truyền thống của huyện Lộc Bình tới đông 

đảo nhân dân và du khách khắp nơi trên mọi miền tổ quốc về du xuân trẩy hội tại 

tỉnh Lạng Sơn trong những ngày đầu xuân năm mới. 

2. Thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế đến tìm hiểu cơ hội đầu 

tư, giao lưu, hợp tác trong thời kỳ phát triển và hội nhập. 

 3. Sản vật trưng bày mang đến Hội thi phải mang đậm bản sắc văn hóa 

truyền thống đặc trưng của địa phương 

 II. NỘI DUNG THAM GIA 

1. Tham gia Hội chợ trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng địa 

phương  

- Thời gian: Từ ngày 02/3 đến hết ngày 03/3/2019 (tức ngày 26, 27 tháng 

Giêng năm Kỷ Hợi). 

 - Địa điểm: Tại Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn. 

 (Số 2A đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) 

- Nội dung: Trưng bày và bán các sản phẩm của địa phương cho nhân dân 

và du khách đến tham dự Hội chợ. 

2. Tham gia Hội thi “Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” thành phố Lạng 

Sơn mở rộng lần thứ III xuân Kỷ Hợi năm 2019 

- Thời gian: Từ 06 giờ 30 phút, ngày 03/3/2019 (tức ngày 27 tháng Giêng 

năm Kỷ Hợi). 

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn. 
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(Số 2A đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) 

- Nội dung: Tham gia thi 01 con lợn quay. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn ngân sách huyện đảm bảo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch và thành lập đoàn 

tham gia Hội chợ trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng địa phương và Hội thi 

“Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” thành phố Lạng Sơn mở rộng lần thứ III xuân Kỷ 

Hợi năm 2019; 

- Chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung toàn bộ sản phẩm trưng bày tại 

Hội thi và thuyết trình tại Hội thi; 

- Chủ trì thi quay lợn theo thể lệ của Ban Tổ chức; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng dự trù kinh phí tham gia theo 

kế hoạch. 

2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Chịu trách nhiệm xây dựng bố cục gian hàng, thiết kế, sắp đặt, trang trí 

khánh tiết gian hàng đảm bảo yêu cầu và nội dung của Ban Tổ chức;  

- Thu thập các tranh, ảnh, tài liệu, sơ đồ, biểu đồ… về tình hình phát triển 

kinh tế - văn hoá - xã hội của huyện; trưng bày hình ảnh, tư liệu giới thiệu về địa 

phương, các hoạt động tiêu biểu trên địa bàn. 

- Phân công cán bộ tham gia theo kế hoạch. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí kịp thời để tổ chức tham gia 

Hội thi.  

Trên đây là Kế hoạch tham gia Hội chợ trưng bày, bán các sản phẩm đặc 

trưng địa phương và Hội thi “Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” thành phố Lạng Sơn 

mở rộng lần thứ III xuân Kỷ Hợi năm 2019. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên 

quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Kế hoạch này tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp 

và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế 

hoạch; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;   

- Lưu: VT.                           

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Minh 
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