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Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam. 

Cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn vào ngày 27/9/1940 là cuộc khởi nghĩa vũ 

trang đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam, cuộc Khởi nghĩa đã sinh ra Đội Du 

kích Bắc Sơn, sau này đổi tên là Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn - một trong những 

đơn vị tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ký Sắc lệnh số 163-SL, ngày 14/01/1948 “Thưởng tặng Huân chương Quân 

công hạng nhất”. Tại diễn văn kỷ niệm 40 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn, đồng 

chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã khẳng định “Khởi nghĩa Bắc Sơn đã giúp cho 

Đảng ta rút ra những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu về phương pháp lãnh 

đạo và tiến hành khởi nghĩa vũ trang”; tinh thần đấu tranh của Khởi nghĩa Bắc 

Sơn đã góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào cách mạng trong cả nước. 

Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020), Tỉnh 

uỷ, UBND tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm. Đây là một trong những 

ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh Lạng Sơn, nhằm ôn lại vị trí, tầm vóc, giá trị 

lịch sử to lớn của Khởi nghĩa Bắc Sơn, qua đó giáo dục truyền thống lịch sử, bồi 

dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự 

cường dân tộc; khơi dậy niềm tự hào và củng cố niềm tin cho các tầng lớp Nhân 

dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Dự lễ Kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, 

ngành, đoàn thể trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đại diện Đảng bộ, 

chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Thời gian diễn ra lễ Kỷ niệm 

từ 8 giờ 30 ngày 27/9/2020 tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

Để góp phần tuyên truyền sâu rộng lễ Kỷ niệm đến nhân dân trên mọi 

miền Tổ quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Đài Truyền 

hình Việt Nam tạo điều kiện thực hiện truyền hình trực tiếp chương trình lễ Kỷ 

niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020) trên sóng 

VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Đài Truyền hình Việt 

Nam quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ./. 
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