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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

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 
 

Sáng ngày 10/10/2019, tại trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo các 
ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020 (Ban 
Chỉ đạo tỉnh) đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về 
các hoạt động 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 Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì họp 
báo; tham dự họp báo có Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng, Phó 
trưởng Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong 
năm 2019 - 2020; Trưởng, Phó trưởng Ban Tổ chức và Trưởng, phó Tiểu ban, 
một số thành viên Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền 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; lãnh đạo một số sở, ban, ngành: Văn 
phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền 
thông, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Báo Lạng Sơn; lãnh đạo UBND huyện Văn 
Lãng và UBND thành phố Lạng Sơn; Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí 
trung ương và địa phương tham dự họp báo gồm: Báo Nhân dân, Đài VOV, Báo 
Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn, Báo Thương hiệu và Công luận, Báo Công 
Thương, Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Pháp luật xã hội, Báo Doanh nghiệp 
và hội nhập; Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hội Nhà báo 
tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn. Các cơ 
quan báo chí tham gia họp báo đã được UBND tỉnh cung cấp thông tin như sau:  

1. Thông tin về hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí 
Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) 

1.1. Công tác chỉ đạo 
Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-BCĐ ngày 16/10/2018 về 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 
(04/11/1909 - 04/11/2019); thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban, triển khai 
thực hiện các hoạt động theo kế hoạch. 

 1.2. Các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 
1.2.1.Trùng tu, tôn tạo một số Khu di tích, Khu lưu niệm về đồng chí 

Hoàng Văn Thụ 
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Hoàn thành chỉnh trang, tôn tạo Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, 
xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng; nâng cấp, cải tạo khuôn viên tượng đài 
đồng chí Hoàng Văn Thụ tại phường Chi Lăng và cải tạo, sửa chữa Nhà lưu 
niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, số 8, phố Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Lạng Sơn. 

1.2.2. Công tác tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 

-  Tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố. Tuyên truyền trên báo 
chí, truyền hình Trung ương và địa phương: Thực hiện sản xuất phim phóng sự 
tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Hoàng Văn Thụ phát sóng 
tuyên truyền trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; biên tập 01 video tư 
liệu; phát hành số báo đặc biệt kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn 
Thụ; tin, bài tuyên truyền về Lễ kỷ niệm đăng tải trên Báo chí, Truyền hình 
Trung ương, địa phương,...   

- Tổ chức họp báo: Ngày 10/10/2019. 

1.2.3. Tổng kết các phong trào thi đua, cuộc thi, giải thưởng 

Tổ chức tổng kết Phong trào thi đua đặc biệt và Phong trào thi đua cao điểm 
chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm 
ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn; 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”; trao Giải thưởng văn học nghệ thuật 
Hoàng Văn Thụ lần thứ V, năm 2019. Dự kiến tổ chức sáng ngày 31/10/2019 
(thứ Năm) tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn. 

1.3. Các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 

1.3.1. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ 

Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương 
phối hợp với Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: 
“Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người 
con ưu tú của quê hương Lạng Sơn” (theo Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày 
26/8/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn). Thời gian từ 08h00, ngày 03/11/2019 (Chủ 
Nhật) tại Hội trường khách sạn Mường Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

1.3.2. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm 

 - Dâng hương tại Thành phố Hà Nội (Đài tưởng niệm đồng chí Hoàng 
Văn Thụ tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai; Viếng mộ đồng chí Hoàng 
Văn Thụ tại nghĩa trang Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội). Thời 
gian: Sáng ngày 02/11/2019 (thứ Bảy). Dự kiến thành phần tham gia: 34 người. 

- Dâng hương tại huyện Văn Lãng (Khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn 
Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng). Thời gian: Chiều ngày 03/11/2019 
(Chủ nhật). Dự kiến thành phần tham gia: 99 người. 
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- Dâng hương tại thành phố Lạng Sơn (Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ). Thời gian: Sáng ngày 
04/11/2019. Dự kiến thành phần tham gia: 73 người. 

 1.3.3. Tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 
(04/11/1909 - 04/11/2019) 

Thời gian, địa điểm: Từ 08h30 -10h00, ngày 04/11/2019 tại Trung tâm 
Hội nghị tỉnh Lạng Sơn. Thành phần mời dự kiến 704 đại biểu. Truyền hình trực 
tiếp trên kênh VTV1 (hoặc VTV2) Đài Truyền hình Việt Nam. 

2. Thông tin về Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt 
Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019 

2.1. Công tác chỉ đạo 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 06/5/2019 về tổ 

chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng 
Sơn 2019; Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban, triển khai 
thực hiện các hoạt động theo kế hoạch. 

2.2. Nội dung cụ thể 
 Chương trình có sự tham gia của 06 tỉnh trong vùng Việt Bắc gồm: Bắc  
Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Thời gian tổ 
chức từ ngày 03/11/2019 đến hết ngày 05/11/2019. 

2.2.1.Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày 
sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ gắn với Khai mạc Chương trình du lịch “Qua 
những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019 

- Thời gian, địa điểm: Từ 20h00, ngày 04/11/2019 tại Quảng trường 
đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn. 

-  Thành phần mời dự: Tổng số trên 1.000 người. Trong đó: Đại biểu mời 
chính thức khoảng 400 đại biểu; Lực lượng diễn viên, vận động viên tham gia 
của các tỉnh: 200 người; Lực lượng huy động 400 người; thành phần khác. 

- Nội dung chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh Việt Bắc tiếp sóng. 

 2.2.2. Các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình du lịch “Qua những 
miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019 

a) Hoạt động giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch tại các tỉnh trong 
Chương trình 

Thời gian: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch. 
Địa điểm tại các tỉnh trong Chương trình. 

b) Hội nghị xúc tiến du lịch, giới thiệu điểm đến của các tỉnh Việt Bắc 
(Việt Nam) và Quảng Tây, Trung Quốc 

Thời gian, địa điểm: Từ 14h00, ngày 04/11/2019 tại Khách sạn Vinpearl, 
thành phố Lạng Sơn. 
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c) Tổ chức khảo sát tour, tuyến du lịch tại tỉnh Lạng Sơn 

- Thời gian, địa điểm: 01 ngày, ngày 03/11/2019 tại các khu, điểm du lịch 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

- Dự kiến: 

+ Tuyến 01: Thành phố Lạng Sơn - Khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng 
Văn Thụ  -  Cửa khẩu Hữu Nghị - Cửa khẩu Tân Thanh - Khu lưu niệm đồng chí 
Hoàng Văn Thụ (xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng) - Thành phố Lạng Sơn; 

+ Tuyến 02: Thành phố Lạng Sơn - Khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng 
Văn Thụ - Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ tại phố Kỳ Lừa, thành phố 
Lạng Sơn - Thác Đăng Mò (Huyện Bình Gia) -  Điểm du lịch vườn quýt Hang 
Hú - Điểm du lịch Suối Mỏ Mắm (huyện Bắc Sơn) - Thành phố Lạng Sơn.  

d) Chương trình biểu diễn giao lưu nghệ thuật chuyên nghiệp 6 tỉnh Việt Bắc 
(Việt Nam) và Đoàn nghệ thuật thuộc Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, 
Trung Quốc 

Thời gian, địa điểm: Từ 20h00, ngày 05/11/2019, tại Quảng trường đường 
Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn. 

đ) Tổ chức Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi các tỉnh Việt Bắc 

- Thời gian, địa điểm: Từ 08h00, ngày 05/11/2019 tại Khách sạn Mường 
Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

- Đối tượng dự thi: Các hướng dẫn du lịch đã được cấp thẻ (quốc tế, nội địa) 
đang công tác tại các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, các trung tâm lữ hành, 
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch của các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái 
Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn; các cán bộ, công chức, viên chức, 
hướng dẫn viên tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn các tỉnh tham gia trong 
Chương trình. Mỗi tỉnh chọn cử tối thiểu 02 hướng dẫn viên tham gia dự thi. 

 - Nội dung thi: Kiến thức tổng hợp về văn hóa, lịch sử, danh nhân, địa lý, 
địa danh du lịch,...; năng khiếu hướng dẫn viên; kỹ năng xử lý các tình huống; 
thuyết minh khu, điểm du lịch. 

- Hình thức dự thi: Thuyết minh khu, điểm du lịch của các tỉnh Việt Bắc: 
Thí sinh tự lựa chọn khu, điểm du lịch của tỉnh mình để thuyết minh; Thi xử lý tình 
huống liên quan đến nghiệp vụ, xử lý tình huống; thi năng khiếu (ca hát, kể 
chuyện, đóng kịch, nhảy, múa, cắm hoa….). 

 e) Tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục thể thao 06 tỉnh Việt Bắc 

- Thời gian, địa điểm: Diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 03/11 đến ngày 
05/11/2019 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh và Công viên Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn. 

- Nội dung: Tổ chức thi đấu 03 môn thể thao dân tộc gồm: Môn Đẩy gậy 
(nam, nữ); môn Bắn nỏ (nam, nữ); môn Tung còn (nam, nữ). 
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g) Trưng bày giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch 06 tỉnh Việt Bắc 

- Thời gian, địa điểm: Từ ngày 03 - 05/11/2019 tại sảnh Khách sạn 
VinPearl, thành phố Lạng Sơn. 

- Gồm 02 nội dung hoạt động:  

 + Tổ chức triển lãm ảnh du lịch 6 tỉnh Việt Bắc. Chủ đề: “Ấn tượng Việt 
Bắc - Hành trình di sản”. Nội dung trưng bày: Trưng bày triển lãm 120 bức ảnh 
giới thiệu thành tựu, tiềm năng, điểm đến du lịch; nét đẹp văn hóa, con người, 
thắng cảnh các tỉnh vùng Việt Bắc. Mỗi tỉnh lựa chọn 20 ảnh kích thước 40cm x 
60cm đặc sắc của địa phương, đúng nội dung chủ đề để trưng bày; các tỉnh tham 
gia Chương trình biên tập 01 video clip (thời lượng 10 - 15 phút) quảng bá về du 
lịch địa phương để trình chiếu phục quảng bá du lịch. 

+ Tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng lưu niệm phục 
vụ khách du lịch. Chủ đề: “Không gian du lịch Việt Bắc và giới thiệu sản phẩm, 
hàng lưu niệm”. Nội dung trưng bày: Quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch 06 
tỉnh vùng Việt Bắc; trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng lưu niệm phục vụ 
khách du lịch; triển lãm, trưng bày trang phục dân tộc, hiện vật, di sản văn hóa 
phi vật thể đặc trưng của các tỉnh. 

Buổi họp báo kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 10/10/2019, UBND 
tỉnh, Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong 
năm 2019 - 2020 đã trả lời trực tiếp, toàn bộ các câu hỏi của các cơ quan báo chí 
và phóng viên, nhà báo tại cuộc họp báo.  

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối 
hợp trong công tác thông tin tuyên truyền./. 

 

Nơi nhận:  
- TT Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, TP; 
- Các cơ quan báo chí; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, HC-QT, TH-CB;               
- Lưu: VT, KGVX (NTH).             
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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