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     Lạng Sơn, ngày         tháng     năm 2021 

  
THÔNG BÁO  

Thể lệ tổ chức Cuộc thi Vườn cây hoa Đào đẹp  

và cây hoa Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Nhâm Dần năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-UBND, ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 

2022; Quyết định số 383/QĐ-SVHTTDL, ngày 31/12/2021 của Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Vườn cây 

hoa đào đẹp và Cây Hoa Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Nhâm Dần năm 2022. 

Ban Tổ chức thông báo Thể lệ Cuộc thi Vườn cây Hoa Đào đẹp và Cây 

Hoa Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Nhâm Dần năm 2022 như sau:    

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Nhằm lựa chọn những vườn đào đẹp, cây hoa đào đẹp, chất lượng để tôn 

vinh, giới thiệu, quảng bá nhân dịp Festival mùa Xuân Xứ Lạng năm 2022. 

- Thông qua cuộc thi nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của các 

hộ kinh doanh và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với công tác bảo tồn, 

phát triển, nhân rộng các mô hình trồng đào; hình thành các sản phẩm từ hoa đào... 

qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ; từng bước 

xây dựng hình ảnh hoa đào trở thành thương hiệu nhận diện của tỉnh Lạng Sơn. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tham gia hoạt 

động khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo.  

- Tạo điều kiện để các nhà vườn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được gặp gỡ, 

giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp trồng, chăm sóc cây hoa đào. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức cuộc thi phải đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả; tiêu chí và 

cách thức chấm điểm thực hiện đúng theo Thể lệ đã ban hành.  

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1. Các nhà vườn trồng hoa đào trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: 

- UBND thành phố Lạng Sơn: Lựa chọn từ 06 vườn đào trở lên; từ 10 cây 

đào trở lên tham gia dự thi. 

- UBND các huyện: Mỗi huyện lựa chọn từ 01 vườn đào trở lên; từ 03 cây 

đào trở lên tham gia dự thi. 



 

 

- Mỗi nhà vườn được đăng kí tối đa 01 vườn và 03 cây đào đẹp tham gia dự 

thi. 

- Các vườn đào, cây đào đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Cuộc thi Vườn cây 

hoa đào đẹp và Cây hoa đào đẹp Xứ Lạng năm 2019, 2020 không được tham gia 

dự thi. 

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký là chủ sở hữu các 

vườn đào, cây hoa đào không được tham gia dự thi.  

III. TIÊU CHÍ CHẤM THI 

 1. Đối với Vườn cây hoa đào đẹp: Thang điểm: 100 điểm. 

STT Nội dung tiêu chí Điểm 

1 Quy mô 20 điểm 

- Vườn trồng tối thiểu từ 100 cây hoa đào trở lên. 10 

- Vườn đào có mật độ trồng hợp lý, bố cục hài hòa. 10 

2 Hình thức vườn cây hoa đào 55 điểm 

- Các cây hoa đào trong vườn có nụ, có hoa nở đều đẹp; có 

lá, chồi lộc xanh tươi; có nhiều cây dáng thế đẹp 

30 

- Vườn cây đào có sự đầu tư về khoa học kỹ thuật,về bảo 

tồn các giống đào quý và mang ý tưởng khởi nghiệp. 

10 

- Vườn cây hoa đào có lối đi lại thuận tiện; có các hình thức 

trang trí; giới thiệu trực quan sinh động nhằm tạo điểm 

nhấn để quảng bá, thu hút nhân dân đến thăm quan, 

thưởng ngoạn, hoặc thu hút khách đến mua đào tại vườn. 

10 

- Vườn cây đào sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường. 05 

3 Tiêu chí khác 10 điểm 

- Có thuyết minh giới thiệu về vườn đào, có tính thuyết phục 

(không quá 10 phút/01 vườn); 

05 

- Nhà vườn có ý tưởng sáng tạo, vườn đào có khả năng trở 

thành mô hình điểm để học tập, nhân rộng, phát triển du 

lịch. 

05 

4 Điểm thưởng 15 điểm 

- Vườn có chủng loại đào phong phú, có cây hoa đào lâu 

năm, độc đáo, quý hiếm. 

05 

- Vườn đào sử dụng nhãn hiệu tập thể Hoa Đào Xứ Lạng 05 



 

 

- Vườn đào lần đầu tham gia dự thi 05 

2. Đối với Cây hoa đào đẹp: Thang điểm: 100 điểm. 

STT 
Nội dung 

chấm 
Yêu cầu nghệ thuật Điểm 

I TỔNG QUAN 25 điểm 

1 Dáng cây 
Cây có dáng tự nhiên, dáng thế đẹp, tổng thể 

cây Đào nhìn cân xứng. 
15 điểm 

2 
Chậu, ang, 

bể và bài trí 

Vị trí trồng hợp lý, vững chắc, hài hòa, cân 

đối với cây, có thảm cỏ, rêu đẹp, kiểu dáng, 

mầu sắc phù hợp với cây. 

10 điểm 

II CHI TIẾT 75 điểm 

 

1 

 

Gốc, rễ, 

thân cây 

Gốc to, chắc chắn, rễ cây có độ bám đất, cấu 

trúc hài hòa với dáng, thế cây. Cây lâu năm, 

già lũa, cân đối, phô trương được vẻ đẹp 

20 điểm 

2 Cành, dăm 
Các nhánh cành tỏa đều, phân bố hài hòa, các 

dăm dày, mềm mại, không sâu bệnh 
15 điểm 

3 Lá 

Lá tươi màu đặc trưng, trải đều trên các dăm, 

không vàng úa, sâu bệnh, phần đầu dăm có 

những lá non, xanh, tổng thể hài hòa cân đối 

với dáng cây 

05 điểm 

4 Nụ 
Cây có nhiều nụ, dải đều trên các cành, cuống 

nụ chắc chắn 
15 điểm 

5 Hoa 
Nở đều, tươi, bông to, nở xòe, màu sắc đúng 

chủng loại 
15điểm 

6 
Điểm 

thưởng 

Cây lâu năm, chủng loại quý hiếm, vẻ đẹp 

đặc sắc 
05 điểm 

IV. PHƯƠNG THỨC CHẤM ĐIỂM VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  

1. Phương thức chấm điểm 

- Tổng điểm là 100 điểm theo các tiêu chí tiêu chí tại mục III Thể lệ này. 

Ban Giám khảo chịu trách nhiệm cụ thể hóa các tiêu chí trong Biểu chấm điểm.  

- Các thành viên Ban giám khảo chấm điểm độc lập. Số điểm của mỗi vườn 

hoa đào, cây hoa đào là kết quả chấm điểm trung bình cộng của tất cả các thành 

viên Ban Giám khảo; Số điểm chấm của các thành viên Ban Giám khảo không 

được chênh lệch quá 20 điểm đối với từng nội dung (cây đào, vườn đào). 



 

 

- Về nội dung chấm Vườn cây hoa Đào đẹp: Ban giám khảo thực hiện 

chấm 01 vòng/đơn vị huyện, thành phố. 

- Về nội dung chấm Cây hoa đào đẹp: BGK thực hiện chấm qua 2 vòng thi: 

vòng sơ loại và vòng chung kết. Cụ thể:  

+ Đối với các đơn vị đăng ký chấm tại huyện (không vận chuyển cây hoa 

đào đẹp ra Thành phố Lạng Sơn): vòng sơ loại chấm tại 01 địa điểm tập trung do 

huyện bố trí. Ban Giám khảo thực hiện chấm cùng ngày với nội dung chấm vườn 

đào đẹp của huyện. Sau khi chấm Vòng sơ loại,  những cây đào đẹp đủ điều kiện 

vào chấm vòng chung kết các địa phương (hoặc nhà vườn) phải vận chuyển ra 

Thành phố Lạng Sơn để chấm vòng chung kết và trưng bày triển lãm phục vụ 

tổng kết, trao giải.  

+ Đối với Cây đào của các nhà vườn thuộc Thành phố Lạng Sơn: BGK 

thực hiện chấm tập trung vòng sơ loại và vòng chung kết tại đường Hùng Vương 

(địa điểm do Ban Tổ chức bố trí sẵn). 

+ Khuyến khích các nhà vườn tại các huyện vận chuyển cây đào đẹp tham 

gia dự thi chấm tập trung vòng sơ loại và vòng chung kết tại đường Hùng Vương, 

Thành phố Lạng Sơn (địa điểm do BTC bố trí). 

Lưu ý: BTC bố trí địa điểm trưng bày và hỗ trợ chi phí điện, nước cho các 

nhà vườn trong thời gian trưng bày phục vụ chấm thi và trao giải tại đường Hùng 

Vương, thành phố Lạng Sơn. Việc vận chuyển, chăm sóc, bảo vệ cây do các nhà 

vườn, địa phương có cây đào đẹp dự thi chủ động thực hiện. 

+ Cây đào đẹp sau khi trao giải có thể được mua, bán, chuyển nhượng... 

theo thoả thuận của nhà vườn.  

- Trên cơ sở kết quả chấm điểm thực tế tại các vườn đào, cây hoa đào (có 

quay phim, chụp ảnh cụ thể), Ban Giám khảo tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ban Tổ 

chức xem xét, quyết định giải thưởng. 

2. Cơ cấu giải thưởng 

2.1. Đối với Vườn cây hoa đào đẹp: Tổng số giải thưởng: 16 giải, trong đó: 

- Giải Nhất: 01 giải, 15.000.000 đồng/giải. 

- Giải Nhì:  02 giải,   10.000.000 đồng/giải. 

- Giải Ba: 03 giải,   8.000.000 đồng/giải. 

- Giải Khuyến khích: 05 giải, 5.000.000 đồng/giải. 

- Giải chuyên đề: 05 giải, 5.000.000 đồng/giải. 

2.2. Giải cây hoa đào đẹp: Tổng số giải thưởng: 21 giải, trong đó: 

- Giải Nhất: 01 giải, 10.000.000 đồng/giải. 

- Giải Nhì:  02 giải,   8.000.000 đồng/giải. 

- Giải Ba: 03 giải,   5.000.000 đồng/giải. 

- Giải chuyên đề: 05 giải, 2.000.000 đồng/giải. 



 

 

- Giải Khuyến khích: 10 giải 2.000.000 đồng/giải. 

2.3. Giải thưởng: gồm Giấy chứng nhận Giải thưởng và tiền thưởng kèm theo.  

V. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN     

1. Đăng ký tham gia  

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đơn vị chuyên môn của 

huyện, thành phố làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp thông tin đăng ký vườn đào, 

cây đào tham gia cuộc thi (Tên nhà vườn, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, quy mô, 

diện tích, chủng loại và các nội dung liên quan) gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch trước ngày 12/01/2022; Địa chỉ: số 320 Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, 

Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Email: nghiepvuvanhoals@gmail.com; Số 

điện thoại liên hệ: 0918.952.388 - Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh, Chuyên viên Phòng 

Quản lý Văn hoá và Gia đình).    

 - Ngoài ra các nhà vườn khác có thể chủ động liên hệ, đăng ký số lượng, 

nội dung dự thi với Hội sinh vật cảnh thành phố Lạng Sơn (qua ông Nông Văn 

Phương – Quyền Chủ tịch Hội sinh vật cảnh TPLS, số điện thoại liên hệ 

0976173221) để đăng ký dự thi với Ban Tổ chức.  

 Lưu ý: Các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh đề nghị các đơn vị, nhà 

vườn liên hệ trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, Chuyên viên Phòng 

Quản lý Văn hoá và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch SĐT 

0918.952.388 để được hướng dẫn. 

2. Tiến độ thực hiện 

- Chấm điểm vườn cây hoa Đào đẹp và cây đào đẹp tại các huyện, thành 

phố: từ ngày 14/01/2022 - 21/01/2022 (từ ngày 12 - 18 tháng Chạp Tân Sửu).   

- Chấm vòng chung kết Cây hoa đào đẹp tại Thành phố Lạng Sơn: ngày 21-

22/02/2022 (tức từ ngày 19-20 tháng Chạp năm Tân Sửu). 

- Ban giám khảo xem xét, lựa chọn quyết định giải thưởng: từ ngày 

23/02/2022 (tức ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu).  

- Trao giải thưởng vườn cây hoa Đào đẹp trong chương trình Khai mạc Lễ 

hội: ngày 24/01/2022 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Tân Sửu). 

(Có văn bản thông báo lịch trình, thời gian chấm, trưng bày chi tiết sau) 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí chi cho các giải thưởng và các hoạt động phục vụ Cuộc thi từ 

quyết định của UBND tỉnh giao dự toán năm 2022 cho Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch.  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ thư ký tham mưu cho Ban Tổ chức, Ban giám khảo ban hành các văn 

bản chi tiết hướng dẫn triển khai Cuộc thi. Tham mưu xây dựng lịch trình thời 

gian cho Ban Giám khảo đi chấm điểm các vườn đào tại các huyện, thành phố 

theo tiến độ đề ra. 



 

 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố phân công 01 đồng chí phụ trách 

đưa Ban Giám khảo, Tổ Thư ký đến chấm các vườn đào, cây đào dự thi (cung cấp 

thông tin cụ thể về họ tên, số điện thoại, đơn vị công tác cho Tổ thư ký qua số điện 

thoại cho Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh, Chuyên viên Phòng QLVH&GĐ, Điện thoại: 

0918.952.388).  

3. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND các 

huyện, thành phố, Hội sinh vật cảnh thành phố Lạng Sơn tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi, vận động các nhà vườn tích cực hưởng ứng 

tham gia Cuộc thi. 

Trên đây là Thể lệ tổ chức Cuộc thi Vườn cây Hoa Đào đẹp và Cây Hoa 

Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Nhâm Dần năm 2022. Đề nghị UBND các huyện, thành 

phố phối hợp triển khai thực hiện để Cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp./.  

 

Nơi nhận: 
-  UBND  tỉnh; (B/c) 

- Đ/c Dương Xuân Huyên, PCT TT UBND tỉnh; (B/c) 

- Các Sở, ngành: VHTTDL, NN&PTNT, KH&CN, 

TC, TT&TT, Y tế, Công an tỉnh;  

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, TPLS;   

- Thành viên BTC, BGK, TK cuộc thi;  

- Phòng: QLVHGĐ, VP Sở, 

- Trang TTĐT Sở VHTTDL; 

- Phòng VHTT các huyện, TP;  

- Trung tâm VH,TT&TT các huyện, TP; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ (NTVA).   

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

 

 

 
 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL 

Nguyễn Phúc Hà 
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