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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 
cuộc họp xem xét dự thảo Đề án “Tôn tạo Khu di tích lưu niệm đồng chí 
Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn” 

 

Ngày 28/3/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ 
trì cuộc họp xem xét dự thảo Đề án “Tôn tạo Khu di tích lưu niệm đồng chí Hoàng 
Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn” và tiến độ thực hiện 
Kế hoạch số 139/KH-BCĐ ngày ngày 16/10/2018 của Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày 
lễ lớn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 (Ban Chỉ đạo) tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019). Tham 
gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành: 
Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng 
UBND tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật; Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; UBND 
huyện Văn Lãng. 

 Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày 
dự thảo Đề án; tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch số 139/KH-BCĐ, ý kiến của 
các thành viên dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
kết luận như sau: 

Tháng 10 năm 2018, Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ để sớm triển khai các 
nội dung, nhiệm vụ đến các cấp, các ngành. Đến nay, có 04/7 nội dung đã được 
triển khai thực hiện; còn 03 hoạt động là (1) Hội thảo khoa học “Cuộc đời và sự 
nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ”; (2) Xét tặng Giải thưởng văn 
học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V năm 2019; (3) Tổ chức các tour, tuyến 
du lịch, hành hương về nguồn, thăm các di tích lịch sử cách mạng sẽ tiếp tục được 
thực hiện theo tiến độ kế hoạch. 

Thực hiện Hướng dẫn số 75/HD/BTGTW ngày 03/12/2018 của Ban Tuyên 
giáo Trung ương tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan 
trọng trong năm 2019; UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ 
trì xây dựng Đề án tôn tạo Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng 
Văn Thụ, huyện Văn Lãng (gọi tắt là Đề án). Đến nay, Sở đã hoàn thành đúng 
thời hạn và trình UBND tỉnh xem xét đối với dự thảo Đề án. 

Để thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, nội dung nhiệm vụ 
tại Kế hoạch số 139/KH-BCĐ, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Đối với dự thảo Đề án  

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch chủ trì tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, phối 
hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Văn Lãng và các sở, ngành có liên quan  



 2

khẩn trương hoàn thiện Đề án,  trong đó nêu rõ thực trạng xuống cấp của di tích 
và sự cần thiết phải tôn tạo di tích phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày 
sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Xác định 
khái toán, nguồn kinh phí, cơ cấu vốn, những nội dung kiến nghị, đề xuất Trung 
ương xem xét. Trình UBND tỉnh xem xét để kịp thời trình Ban Bí thư xin chủ 
trương, thời gian xong trước ngày 20/4/2019. 

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung 
ương hướng dẫn các bước để trình Đề án theo quy định. 

2. Đối với thực hiện Kế hoạch số 139/KH-BCĐ 

2.1. Đề nghị trường Chính trị Hoàng Văn Thụ chủ động liên hệ với Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để cập nhật tình hình chuẩn bị tổ chức Hội thảo 
khoa học cấp Bộ do Học viện chủ trì, báo cáo Ban Chỉ đạo trong tháng 5/2019. 

2.2. Giao Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ trì 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức xét giải thưởng Văn học nghệ thuật Hoàng 
Văn Thụ lần thứ V, năm 2019 theo nhiệm vụ đã được phân công. Hoàn thành 
ban hành Kế hoạch trong tháng 5/2019. 

- Phối hợp với các đơn vị, các tổ chức, cá nhân liên quan nghiên cứu Quy 
chế xét Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ (ban hành kèm theo 
Quyết định số 824 /QĐ-UBND  ngày 06 /6/2014 của UBND tỉnh). Nếu các quy 
định không còn phù hợp với tình hình thực tiễn thì đề xuất sửa đổi, bổ sung theo 
các quy định hiện hành. 

2.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động triển khai, thực hiện nhiệm 
vụ tổ chức các tour, tuyến du lịch, hành hương về nguồn, thăm các di tích lịch sử 
cách mạng theo Kế hoạch. Chủ động thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực thực 
hiện Kế hoạch số 139/KH-BCĐ; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực 
hiện; báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền. 

2.4. UBND huyện Văn Lãng: Chỉ đạo phát động phong trào thi đua và thực 
hiện phong trào xanh sạch đẹp, trồng cây xanh tạo cảnh quan và các nhiệm vụ đã 
được phân công tại Kế hoạch số 139/KH-BCĐ. 

UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Trường CT Hoàng văn Thụ; Hội VHNT tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các Phòng: KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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