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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Họp báo công bố các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 
đồng chí Hoàng Văn Thụ  (04/11/1909 - 04/11/2019) và Chương trình Du 

lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019 
 
 

 Thực hiện Luật Báo chí năm 2016, Kế hoạch số 125/KH-BCĐ ngày 
04/10/2019 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh 
Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020,  UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức buổi họp báo 
công bố các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 
(04/11/1909 - 04/11/2019) và Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản 
Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG  

Giới thiệu, cung cấp thông tin về Chương trình tổng thể Kỷ niệm 110 năm 
Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và Chương trình Du lịch “Qua những miền 
di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ 09 giờ 00, ngày 10/10/2019 (thứ Năm). 

2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Đồng chí Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 
các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020: 
Chủ tọa. 

2. Đồng chủ tọa họp báo: 

- Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;  

- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban thường trực 
BCĐ các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 
2020. 

3. Các cơ quan, thành phần tham gia tổ chức họp báo:  

- Trưởng, Phó trưởng BCĐ các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh 
Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020 (theo Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 
03/7/2019 của UBND tỉnh);  

- Trưởng, Phó trưởng Ban Tổ chức (BTC); Trưởng, phó Tiểu ban và một 
số thành viên Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 
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đồng chí Hoàng Văn Thụ (theo Quyết định số 92/QĐ-BCĐ ngày 05/7/2019 của 
Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 
2019 - 2020);  

- Trưởng, Phó trưởng BTC; Trưởng, phó Tiểu ban và một số thành viên 
Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền Chương trình Du lịch “Qua những miền di 
sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019 (theo Quyết định số 108/QĐ-BCĐ 
ngày 31/7/2019 của Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh 
Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020). 

- Lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố: Văn phòng 
Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, 
Sở Nội vụ, Công an tỉnh; UBND thành phố, UBND huyện Cao Lộc; Hội Văn 
học Nghệ thuật tỉnh. 

(Danh sách cụ thể kèm theo tại Kế hoạch số 125/KH-BCĐ ngày 
04/10/2019 của BCĐ các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong 
năm 2019 - 2020). 

4. Mời các cơ quan thông tấn, báo chí: 

- Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh 
Lạng Sơn, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng; Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

- Văn phòng đại diện: Thông tấn xã Việt Nam; Phóng viên Báo Nhân dân, 
Đài VOV, Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn;  

- Phóng viên Truyền hình VTV (Đài Truyền hình Việt Nam); Đài Truyền 
hình kỹ thuật số VTC1; Báo Điện tử VnExpress; Báo Dân trí; Báo Công Thương; 
Báo Thanh niên; Báo Tuổi trẻ; Báo Tài nguyên và Môi trường; Báo Văn hoá; Báo 
Du lịch Việt Nam. 

- Đại diện cơ quan báo chí các tỉnh Việt Bắc: Phóng viên Báo, Đài Phát 
thanh và Truyền hình các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên 
Quang, Hà Giang.  

5. Các cơ quan báo chí khác nếu quan tâm có thể cử phóng viên tham dự 
họp báo, đăng ký qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày họp báo ít nhất 
01 ngày để bảo đảm công tác chuẩn bị. 

Các cơ quan báo chí cử phóng viên dự Họp báo đề nghị đăng ký thông tin 
với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn (Điện thoại liên hệ: 0913590237, 
02053.872.230 - Đ/c Phương Ngọc Thuyên, Chánh Văn phòng Sở).  

 Đối với các nội dung cần phỏng vấn sâu, đề nghị gửi trước câu hỏi vào địa 
chỉ Email: nghiepvuvanhoals@gmail.com (Điện thoại liên hệ 02053.810.227, DĐ 
0982.456.866 - Đ/c Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch) để công tác chuẩn bị phục vụ họp báo được chu đáo.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
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- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành 
liên quan tham mưu, chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan đến tổ chức họp 
báo theo kế hoạch. 

- Giới thiệu, hướng dẫn nơi ăn nghỉ cho phóng viên các cơ quan báo chí 
Trung ương và các tỉnh tham gia họp báo; tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn sâu 
của phóng viên gửi đến Ban Tổ chức (nếu có)…  

- Đón tiếp đại biểu và chuẩn bị các điều kiện hậu cần phục vụ họp báo. 

2. Văn phòng UBND tỉnh  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, chuẩn bị các 
điều kiện họp báo: Tài liệu phục vụ buổi họp báo; đón tiếp đại biểu, phóng viên 
các cơ quan báo, đài tham gia họp báo. 

- Đăng tải Thông báo tổ chức họp báo, Thông cáo báo chí trên Cổng 
Thông tin điện tử tỉnh. 

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn 

- Phân công 01 đồng chí Lãnh đạo tham gia đồng chủ tọa họp báo.  

- Phối hợp cung cấp tài liệu tuyên truyền về tiểu sử, thân thế, cuộc đời sự 
nghiệp cách mạng đồng chí Hoàng Văn Thụ; Kế hoạch tổ chức và tổng kết Cuộc 
thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn 
của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân 
tộc” để cung cấp cho các cơ quan báo chí viết tin, bài tuyên truyền. 

- Tham gia phát biểu định hướng cho các cơ quan báo chí về công tác 
thông tin tuyên truyền liên quan đến 02 sự kiện; đặc biệt là tuyên truyền về Kỷ 
niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ tại buổi họp báo. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác tổ chức họp báo.  

- Phối hợp đề xuất danh sách các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh 
liên quan mời dự họp báo; hỗ trợ đón tiếp phóng viên tham gia họp báo.  

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí tại cuộc họp báo theo 
thẩm quyền. Tổng hợp tình hình thông tin của các cơ quan báo chí đưa tin về nội 
dung họp báo.  

5. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố liên quan 

- Phối hợp cung cấp các thông tin liên quan về những nội dung hoạt động 
do đơn vị mình triển khai cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng hợp, in ấn 
tài liệu phục vụ họp báo.  

- Nghiên cứu, trả lời những câu hỏi của các cơ quan báo chí liên quan đến 
ngành, lĩnh vực phụ trách khi được chủ trì họp báo yêu cầu.  

- Theo dõi nội dung thông tin đăng tải trên báo chí sau buổi họp báo. 



 4

(Thông báo này thay cho Giấy mời). 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan tham dự 
họp báo. 

(Gửi kèm theo Chương trình họp báo)./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành phần tham gia họp báo; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, HCQT, TH-CB;               
- Lưu: VT, KGVX (NTH).                                         

 TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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CHƯƠNG TRÌNH 
Họp báo công bố các hoạt động Lễ Kỷ niệm 110 năm  

Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và Chương trình Du lịch 
 “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019 

(Kèm theo Thông báo số 589  /TB-UBND ngày 08 /10/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 
 

* Thời gian: Từ 9 giờ 00, ngày 10 tháng 10 năm 2019. 

* Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

8h30 - 9h00 Đón tiếp đại biểu và phóng viên  
Văn phòng UBND tỉnh, Sở 
VHTT&DL, Sở TT&TT 

9h00 - 9h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 
Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn 

9h05 - 9h10 Phát biểu khai mạc 
Đ/c Dương Xuân Huyên 
Phó chủ tịch UBND tỉnh, 
chủ trì họp báo 

9h10 - 9h30 

Thông qua 02 Chương trình tổng thể: 
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng 
chí Hoàng Văn Thụ và Chương trình 
Du lịch “Qua những miền di sản Việt 
Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019. 

Đồng chí Nguyễn Phúc Hà 
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

9h30 - 9h40 
Định hướng một số nội dung thông 
tin tuyên truyền trên báo chí về 02 sự 
kiện 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Lạng Sơn 

9h40 - 10h30 Thảo luận  
Đ/c Dương Xuân Huyên 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
chủ trì họp báo  

10h30 Kết thúc họp báo  
Đ/c Dương Xuân Huyên  
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
chủ trì họp báo 
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