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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 
 

            Số:       /KH-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

     Sầm Sơn, ngày        tháng 4  năm 2021 

    

KẾ HOẠCH 

Tổ chức trưng bày, triển lãm Cây cảnh, Bonsai và Hoa lan  

thành phố Sầm Sơn, năm 2021 
 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

          - Giới thiệu, quảng bá các loại Cây cảnh, Bon sai, Hoa lan độc đáo, có tính 

nghệ thuật cao đến Nhân dân và du khách. 

 - Tạo thêm sản phẩm du lịch mới cho du lịch Sầm Sơn, nhằm thu hút đông đảo 

khách du lịch đến với Sầm Sơn, đặc biệt là đến với Công viên Hòn Trống Mái, núi 

Trường Lệ một trong những quần thể đẹp thuộc Di tích lịch sử và danh lam thắng 

cảnh Sầm Sơn được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.    

 - Tạo sân chơi cho các nghệ nhân, nhà vườn trồng hoa, cây cảnh có cơ hội 

giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong nghệ thuật trồng, chăm sóc, lai tạo hoa, cây 

cảnh đẹp, độc đáo. 

 2. Yêu cầu 

 - Các loại Cây cảnh, Bon sai và Hoa lan trưng bày, triển lãm phải có chất 

lượng cao, đảm bảo tính nghệ thuật. 

 - Đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình tổ chức. Đảm bảo cảnh 

quan đô thị, cơ sở hạ tầng, cây xanh, vệ sinh môi trường tại khu vực Công viên 

Hòn Trống Mái, núi Trường Lệ.  

 - Phải thực hiện nghiêm các quy định của ngành Y tế trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19. 

 II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN  

1. Quy mô tổ chức: Cấp thành phố. 

2. Cơ quan chỉ đạo: UBND thành phố. 

3. Đơn vị kiểm tra, đôn đốc, giám sát chuyên môn: Phòng Văn hóa - 

Thông tin và các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố. 

4. Đơn vị tổ chức: Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.  

5. Đơn vị phối hợp tổ chức: Câu lạc bộ Bon sai Nhà thờ thành phố Sầm Sơn, 

Câu lạc bộ Hoa lan và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

6. Thời gian tổ chức: Từ ngày 07 đến ngày 19 tháng 5 năm 2021. 

7. Địa điểm: Quảng trường Hòn Trống Mái, phường Trường Sơn, thành phố 

Sầm Sơn.  

 8. Các nội dung tổ chức trưng bày, triển lãm Cây cảnh, Bon sai và Hoa Lan 

 8.1. Chương trình khai mạc 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2021. 
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- Địa điểm: Sân khấu tại Quảng trường Hòn Trống Mái, phường Trường Sơn, 

thành phố Sầm Sơn. 

- Nội dung:  

+ Giới thiệu đại biểu. 

+ Diễn văn khai mạc. 

+ Trao hoa, tặng quà lưu niệm cho các Câu lạc bộ, tổ chức, các nhân có tác 

phẩm Cây cảnh, Bon sai, Hoa lan tham gia trưng bày, triển lãm.  

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng (Có kịch bản, dàn dựng chương trình). 

+ Bế mạc Chương trình. 

*/ Thành phần mời tham dự:  

 Cấp Tỉnh  

 - Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa.  

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông.  

- Lãnh đạo và phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa; 

Báo Thanh Hóa; một số cơ quan thông tấn, báo chí có văn phòng đại diện đóng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.   

 Cấp Thành phố  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.  

-  Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ thành phố.   

- Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; trưởng các phòng, ban, đơn vị, 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

 Cấp xã, phường 

 Đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thành phố. 

8.2. Triển lãm Cây cảnh, Bon sai và Hoa lan 

- Thời gian: Từ ngày 07 đến ngày 19 tháng 5 năm 2021.  

- Địa điểm: Quảng trường Hòn Trống Mái, phường Trường Sơn, thành phố 

Sầm Sơn. 

- Nội dung: 

+ Trưng bày, triển lãm: 300 tác phẩm Cây cảnh, Bon sai. 

+ Trưng bày, triển lãm: 250 tác phẩm Hoa lan.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Từ nguồn ngân sách của thành phố Sầm Sơn và nguồn xã hội hóa hợp pháp. 

2. Các đơn vị được giao nhiệm vụ lập dự trù kinh phí thực hiện gửi về 

UBND thành phố Sầm Sơn (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) thẩm định trình 

lãnh đạo UBND thành phố xem xét, phê duyệt. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa , Thông tin, Thể thao và Du lịch 

 - Là đơn vị chủ trì thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này. 
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 - Tổ chức công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố, thời gian từ ngày 05 đến hết 

ngày 20 tháng 5 năm 2021. 

 - Chủ trì, phối hợp với Câu lạc bộ Bon sai Nhà thờ thành phố Sầm Sơn, các 

Câu lạc bộ Cây cảnh, Bon sai, Hoa lan và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây 

dựng phương án bố trí, sắp xếp vị trí các Cây cảnh, Bon sai, Hoa lan để trưng bày, 

triển lãm, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 

04 tháng 5 năm 2021.     

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kịch bản Chương 

trình khai mạc, Chương trình nghệ thuật chào mừng, báo cáo Lãnh đạo UBND 

thành phố. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 28 tháng 4 năm 2021. 

- Thiết kế ma két sân khấu, giấy mời đại biểu, xin ý kiến Ban Tuyên giáo Thành 

ủy trước khi trình lãnh đạo UBND thành phố Sầm Sơn ký ban hành. Thời gian hoàn 

thành trước ngày 25 tháng 4 năm 2021. 

- In và phát hành giấy mời đại biểu tham dự Chương trình khai mạc. Thời 

gian hoàn thành ngày 01 tháng 5 năm 2021. 

- Chuẩn bị điều kiện đảm bảo tổ chức tốt triển lãm, trưng bày Cây cảnh, 

Bon sai và Hoa lan thành phố Sầm Sơn, năm 2021. Thời gian hoàn thành: Trước 

ngày 06 tháng 5 năm 2021. 

- Tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng, vào hồi 17 giờ 

00 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2021.      

 - Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng dự trù 

kinh phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này, gửi về phòng Tài chính - Kế 

hoạch. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 03 tháng 5 năm 2021. 

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác xã hội hóa kinh 

phí Tổ chức triển lãm, trưng bày Cây cảnh, Bon sai và Hoa lan thành phố Sầm Sơn, 

năm 2021. 

 2. Phòng Văn hóa - Thông tin 

 - Là đơn vị tham mưu cho UBND thành phố về công tác quản lý nhà nước 

đối với việc Tổ chức trưng bày, triển lãm Cây cảnh, Bonsai và Hoa lan thành phố 

Sầm Sơn, năm 2021 (sau đây gọi tắt là Tổ chức trưng bày, triển lãm).  

 - Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và 

các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức trưng bày, 

triển lãm, báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy, trước khi trình Lãnh đạo UBND thành 

phố xem xét, phê duyệt. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 16/4/2021. 

        - Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn Trung tâm Văn hóa, Thông tin, 

Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này. 

        - Phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND thành phố trong việc lập danh 

sách đại biểu, khách mời tham dự Chương trình khai mạc. 

 - Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị có liên quan xác 

định khối lượng nhiệm vụ hoàn thành của các đơn vị, để phục vụ công tác thanh 

quyết toán kinh phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này. 

 - Đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này. 
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 - Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả tổ chức trưng bày, triển lãm báo cáo 

lãnh đạo UBND thành phố, trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.        

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

 - Đảm bảo nguồn kinh phí cho các nội dung theo Kế hoạch này. 

 - Hướng dẫn thủ tục pháp lý và phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, 

Thể thao và Du lịch trong việc kêu gọi tài trợ nguồn kinh phí xã hội hóa cho việc 

Tổ chức trưng bày, triển lãm. 

 - Thẩm định kinh phí Tổ chức trưng bày, triển lãm, trình lãnh đạo UBND 

thành phố Sầm Sơn xem xét, phê duyệt. 

 - Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin và các đơn vị có liên quan 

xác định khối lượng nhiệm vụ hoàn thành của các đơn vị, để phục vụ công tác 

thanh quyết toán kinh phí Tổ chức trưng bày, triển lãm. 

 4. Văn phòng HĐND & UBND thành phố 

 - Chủ trì trong công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu về tham dự Chương 

trình khai mạc Tổ chức trưng bày, triển lãm. 

 - Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin, lập danh sách đại biểu, 

khách mời tham dự Chương trình khai mạc Tổ chức trưng bày, triển lãm. Hoàn 

thành trước ngày 25 tháng 4 năm 2021. 

 - Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin, Thể thao và Du lịch đảm bảo công tác đón tiếp, bố trí ghế ngồi cho đại biểu tại 

khu vực tổ chức Chương trình khai mạc Tổ chức trưng bày, triển lãm. 

 - Chuẩn bị các bài phát biểu cho lãnh đạo thành phố Sầm Sơn tại Chương 

trình khai mạc Tổ chức trưng bày, triển lãm. 

 5. Câu lạc bộ Bon sai Nhà thờ thành phố Sầm Sơn và CLB Hoa lan 

 - CLB Bon sai Nhà thờ thành phố và CLB Hoa lan chịu trách nhiệm tiếp 

nhận các tác phẩm về dự, đồng thời đảm bảo việc tưới, bảo quản, bảo vệ trực tiếp 

các tác phẩm Cây cảnh, Bon sai, Hoa lan. 

 - Làm thẻ, tên, giới thiệu cho các tác phẩm. 

 - Chủ trì tiếp nhận, sắp xếp, trưng bày các tác phẩm. 

 - Chủ trì và chịu trách nhiệm trả các tác phẩm an toàn, đúng chủ nhân của tác phẩm. 

 - Xây dựng kinh phí thuê vệ sỹ chuyên nghiệp bảo vệ tác phẩm tại khu vực 

trưng bày, thuê người tưới cây, người khuân vác tác phẩm, kinh phí làm thẻ, kinh phí 

tổ chức buổi tệc chiêu đãi và kinh phí thuê xe cẩu các tác phẩm vào vị trí trưng bày. 

 - Bố trí từ 03 đến 05 gian hàng trưng bày các sản phẩm phôi Cây cảnh, đạo 

cụ làm cây và các phôi Hoa lan. 

 - Chủ trì xây dựng kịch bản, đón tiếp các đoàn về tham dự. Tổ chức liên 

hoan tổng kết đảm bảo trang trọng, tiết kiệm thể hiện được sự hiếu khách, trách 

nhiệm, thân thiện của người dân Sầm Sơn và du khách. 

 6. Công an thành phố 

 - Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và 

sau thời gian tổ chức các nội dung theo kế hoạch này. 
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 - Đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ cho các hoạt động theo Kế 

hoạch này. 

 - Chỉ đạo Công an phường Trường Sơn trong công tác đảm bảo ANTT tại 

khu vực Quảng trường Hòn Trống Mái và khu vực núi Trường Lệ. 

7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 

  Chỉ đạo Công ty cổ phần Môi trường đô thị và dịch vụ du lịch Sầm Sơn đảm 

bảo công tác vệ sinh môi trường tại khu vực  Quảng trường Hòn Trống Mái và 

khu vực núi Trường Lệ. 

 8. Điện lực Sầm Sơn 

 Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch bố trí 

nguồn điện sáng đảm bảo công suất phục vụ các hoạt động triễn lãm. 

 9. Bệnh viện đa khoa Sầm Sơn  

 Bố trí lực lượng đảm bảo công tác sơ, cấp cứu cho đại biểu, khách mời, 

Nhân dân và du khách tham dự các nội dung tại Kế hoạch này khi có tình huống 

xấu xảy ra. 

 10. Trung tâm Y tế Sầm Sơn 

 Tham mưu công tác phòng chống dịch bệnh tại khu vực tổ chức trưng bày, 

triển lãm; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm 

trên địa bàn thành phố trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động theo kế 

hoạch này.  

 11. UBND phường Trường Sơn 

 - Chỉ đạo các hàng quán chỉnh trang ngăn nắp, gọn gàng trong quá trình diễn 

ra các nội dung theo Kế hoạch này. 

 - Bàn giao cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các vị trí, 

địa điểm để Tổ chức trưng bày, triển lãm. Thời gian hoàn thành: Ngày 04 tháng 5 

năm 2021. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức trưng bày, triển lãm Cây cảnh, Bonsai và Hoa lan 

thành phố Sầm Sơn, năm 2021 yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 

 

Nơi nhận:   

- TTr. Thành ủy; HĐND thành phố (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố (B/c); 

- Các đơn vị có tên tại mục IV (T/h); 

- UBND các xã, phường; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Lưu VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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