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BÁO CÁO 

Kết quả Tham gia “Lễ hội Xuân Long” biên giới quốc tế Việt Nam - Trung 

Quốc và hoạt động giao lưu hữu nghị văn hóa, nghệ thuật Việt - Trung  

 

 

Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự UBND tỉnh; Thực 

hiện Công văn số 298/UBND-NC ngày 15/02/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về 

việc thành lập Đoàn đại biểu tham gia “Lễ hội Xuân Long” biên giới quốc tế 

Việt Nam - Trung Quốc và hoạt động giao lưu hữu nghị văn hóa, nghệ thuật 

Việt - Trung; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Báo cáo kết quả Đoàn công tác 

như sau: 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Triển khai Công văn số 298/UBND-NC ngày 15/02/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn đại biểu tham gia “Lễ hội Xuân Long” 

biên giới quốc tế Việt Nam - Trung Quốc và hoạt động giao lưu hữu nghị văn 

hóa, nghệ thuật Việt - Trung; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế 

hoạch số 35/KH-SVHTT ngày 17/02/2023 về việc tham gia “Lễ hội Xuân Long” 

biên giới quốc tế Việt Nam - Trung Quốc và hoạt động giao lưu hữu nghị văn 

hóa, nghệ thuật Việt - Trung; Quyết định số 233/QĐ-SNgV ngày 17/02/2023 

của Sở Ngoại vụ về việc cử công chức, viên chức, người lao động đi nước 

ngoài; Thông báo số 1975-CV/VPTU ngày 20/02/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy 

về việc Thông báo ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương cho cán bộ diện 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi dự “Lễ hội Xuân Long” tại Long Châu, 

Quảng Tây, Trung Quốc.  

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Quy mô ngày hội 

- Gồm 02 quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc. 

- Lễ hội Xuân Long còn được gọi là rồng ngẩng đầu, là một lễ hội dân 

gian truyền thống của Trung Quốc. Theo truyền thuyết, vào ngày mùng 02 tháng 

02 âm lịch hàng năm là ngày rồng ngẩng đầu. Tổ chức lễ hội Xuân Long để cầu 

cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. 

2. Thời gian tổ chức: Ngày 21/02/2023 (thứ ba). 

3. Địa điểm: Cửa khẩu Thủy Khẩu, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, 

Trung Quốc.  

4. Thành phần tham gia 
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Thành phần đoàn tỉnh Cao Bằng, Việt Nam tham gia có 58 người, trong 

đó: 

Trưởng đoàn là đồng chí Đoàn Thị Lê An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Phó trưởng đoàn là đồng chí Hoàng Thị Hiếu, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Quảng Hòa và Công chức, viên chức các Sở, Ban, ngành gồm: 

Văn phòng UBND tỉnh (02 người); Văn phòng Hội đồng Đoàn đại biểu Quốc 

hội (03 người); Ban Dân tộc tỉnh (03 người); Sở Tài chính (03 người); Sở Kế 

hoạch và Đầu tư (02 người); Sở Nội vụ (03 người); Sở Ngoại vụ (03 người); Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (25 người); UBND huyện Quảng Hòa (14 người). 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

- Trong khuôn khổ của “Lễ hội Xuân Long”, Đoàn Đại biểu tỉnh Cao 

Bằng, Việt Nam tham gia các nội dung: 01 Bài phát biểu khai mạc hoạt động 

của đồng chí Trưởng đoàn; tham gia biểu diễn 02 tiết mục văn nghệ, gồm: Tốp 

then: Đường về bản em; Tốp ca: Thiên thai (Dá Hai) và tham gia trình diễn trang 

phục dân tộc truyền thống của dân tộc Tày, Sán Chỉ, Dao Đỏ. 

- Kết quả: 02 tiết mục văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc của Đoàn 

tỉnh Cao Bằng, Việt Nam đã thu hút được đông đảo quần chúng Nhân dân nước 

bạn đến xem và cổ vũ. Các tiết mục tham gia được Ban Tổ chức lễ hội nước bạn 

đánh giá cao về chất lượng cũng như công tác chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Quá trình triển khai kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn 

nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; UBND tỉnh; sự phối hợp của Sở Ngoại vụ, các Sở, Ban, ngành và 

UBND huyện Quảng Hòa.  

- Tập thể đoàn công tác đã phát huy tinh thần đoàn kết, các thành 

viên trong đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện 

nghiêm túc đúng theo các quy định xuất, nhập cảnh cũng như quy định về hoạt 

động đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam; tuân thủ các yêu cầu của Ban 

Tổ chức lễ hội, đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra; đồng thời đảm bảo 

an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong đoàn trong suốt quá trình tham dự lễ 

hội và trở về nước. 

- Ban Tổ chức lễ hội nước bạn; lãnh đạo thành phố Sùng Tả; UBND 

huyện Long Châu; Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây có kế hoạch đón tiếp 

Đoàn nồng hậu, thân thiện và đậm tình hữu nghị. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Hoạt động lễ hội diễn ra tại cửa khẩu Thủy Khẩu, Long Châu, Quảng 

Tây, Trung Quốc, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid - 19 tại Trung Quốc 

chưa được kiểm soát hoàn toàn, do vậy đã ảnh hưởng đến quá trình làm thủ tục 

xuất nhập cảnh cũng như số lượng và chất lượng các nội dung tham gia lễ hội. 
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- Hoạt động tổ chức lễ hội diễn ra tại nước ngoài, có sự khác biệt về ngôn 

ngữ và văn hóa, do vậy đã phần nào ảnh hưởng đến sự giao lưu và trao đổi, học 

hỏi lẫn nhau giữa 02 nước. 

Trên đây là báo cáo kết quả tham gia “Lễ hội Xuân Long” biên giới quốc 

tế Việt Nam - Trung Quốc và hoạt động giao lưu hữu nghị văn hóa, nghệ thuật 

Việt - Trung của Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng./.  

 
 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Sở, Ban, ngành: Ban Dân tộc; Tài chính; Kế 

hoạch và Đầu tư; Ngoại Vụ; Nội vụ; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện Quảng Hòa; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ.     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Lê An 
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