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BÁO CÁO 

 Kết quả tổ chức Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng và các hoạt động  

mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, tổ chức lễ hội năm 2020   

 

  

Thực hiện Công văn số 283/SVHTTDL-QLVH ngày 19/3/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phối hợp xây dựng báo cáo Kết quả tổ chức Lễ 

hội Hoa đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, tổ 

chức lễ hội năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo kết quả như 

sau: 

1. Hoạt động Tổ chức Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng 

Do điều kiện thực tế, trên địa bàn huyện không có vườn đào đủ điều kiện 

để tham gia  Cuộc  thi vườn cây hoa Đào đẹp Xứ Lạng  - Xuân Canh Tý 2020 

tỉnh Tổ chức do đó đã xin ý kiến không tham gia. 

2. Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, tổ chức Lễ hội 

năm 2020 

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2020 

về Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và Tổ chức Lễ hội đình 

Háng Slấp năm Canh Tý năm 2020; Chỉ đạo thị trấn Đình Lập, Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng 

Đảng, mừng Xuân và khai mạc lễ hội đình Háng Slấp năm Canh Tý 2020, đồng 

thời tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 

và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, sở kịp thời đạt hiệu quả. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông và các xã, thị trấn đã tổ 

chức tuyên truyền cổ động trực quan về các nội dung mừng Đảng, mừng Xuân 

Canh Tý đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, khi có dịch cúm corona (covid – 

19) bùng phát, các cơ quan, đơn vị đã tăng cường trên hệ thống truyền thanh từ 

huyện đến các xã, thị trấn đã tổ chức được 1.462 lượt tuyên truyền và 351 lượt 

xe lưu động về phòng chống dịch bệnh Covid-19, (riêng Trung tâm VHTT&TT 

tuyên truyền được 28 lượt); tuyên truyền trên màn hình Led tại trung tâm huyện 

được trên 50 lượt, 5 tin trên trang thông tin điện tử huyện; Trung tâm VHTT và 

TT, Trung tâm y tế, UBND các xã, thị trấn đã chủ động in 7.664 tờ rơi về phòng 

chống dịnh Covid-19 để phát cho bà con nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện; tuyên truyền trên tin nhắn zalo, SMS, fanpage, VnEdu được 12.657 lượt; 
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Cộng tác viên tuyên truyền đã hoạt động tại các xã, thị trấn được 415 lượt về 

phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19. 

 - Hoạt động lễ hội: Huyện đã tổ chức lễ khánh thành đình Háng Slấp vào 

ngày 13/01/2020, đây là công trình văn hóa tâm linh, xây dựng trên địa bàn thị 

trấn Đình Lập được huy động đóng góp bằng kinh phí xã hội hóa, công trình đưa 

vào sử dụng đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh tín ngưỡng của Nhân dân địa 

phương trong và ngoài huyện. Tuy nhiên do dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19, 

huyện đã hoãn, không tổ chức lễ hội vào ngày 10 tháng Giêng. 

 - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: Thực hiện công điện 

của tỉnh về phòng chống dịch corona (covid-19), huyện đã triển khai và ban 

hành văn bản tạm dừng các hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên; các 

cấp cơ sở đều thực hiện nghiêm túc không tổ chức lễ hội xuân và các hoạt động 

văn hóa, thể thao. 

3. Đánh giá chung 

Trong quá trình tổ chức, thực hiện, UBND huyện đã triển khai kiểm tra, 

hướng dẫn hoạt động Lễ hội trên địa bàn đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn 

phòng chống cháy nổ, công tác vệ sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại nơi tổ 

chức lễ hội; không để hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng, biến tướng trong hoạt 

động cúng, dâng sao giải hạn, lợi dụng nhu cầu chính đáng của người dân để 

trục lợi... 

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ 

sở hạn chế và tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội để phòng, chống dịch bệnh 

đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra.  

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng và các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, tổ chức lễ hội năm 2020 của huyện 

Đình Lập./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL; 

- UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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