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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 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

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

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp xây dụng 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, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) báo cáo một 

số kết quả theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 165/KH-BCĐ ngày 

21/12/2019 về tổ chức Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý năm 

2020. Một số kết quả cụ thể như sau:  

1. Công tác phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện 

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-BCĐ, Sở KHCN đã cử lãnh đạo Sở tham 

gia Ban Tổ chức, Ban giám khảo Lễ hội hoa đào Xứ Lạng. Triển khai, phổ biến 

Kế hoạch đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

(CBCCVCNLD) trong cơ quan gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 

Canh tý 2020 và khuyến khích phong trào và triển khai thực hiện trồng Đào tại 

trụ sở cơ quan. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ CBCCVCNLD 

về giá trị cây Đào Xứ Lạng.  

2. Công tác nghiên cứu, thực hiện các bước hướng tới xây dựng nhãn 

hiệu tập thể Đào Lạng Sơn 

Căn cứ nhiệm vụ được giao theo Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị cây đào 

và tổ chức Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng. Sở Khoa học và Công nghệ đã từng bước 

triển khai thực hiện một số nhiệm vụ nhằm bảo tồn nguồn gen và phát triển cây 

đào ăn quả Mẫu Sơn, đồng thời tạo ra cảnh quan sinh thái hấp dẫn phục vụ phát 
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triển du lịch, như: Đề tài “Phục tráng giống đào ăn quả Mẫu Sơn và phát triển 

một số giống đào mới tại khu Du lịch Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn”; Đề tài Nghiên 

cứu, phát triển cây đào chuông tại huyện Đình Lập. 

Đối với nhiệm vụ xây dựng nhãn hiệu tập thể Đào Lạng Sơn cho sản 

phẩm từ cây Đào của tỉnh Lạng Sơn, Sở KH&CN đang thực hiện các bước 

hướng tới xây dựng nhãn hiệu tập thể. Tuy nhiên, xét thấy quy mô và tính chất 

phát triển cũng như các sản phẩm hình thành từ cây Đào trên địa bàn tỉnh còn 

nhỏ lẻ, do vậy Sở KH&CN tiếp tục nghiên cứu và đề xuất kế hoạch thực hiện 

trong thời gian tới.  

Trên đây là báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả 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. 

  Nơi nhận:      
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở;         
- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  
 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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