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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại buổi họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 

năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020) và Kỷ niệm 

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

 

Ngày 17/6/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì cuộc họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 

110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020) và Kỷ 

niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020). Tham dự cuộc 

họp có đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, 

ngành, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND 

các huyện: Văn Quan, Bắc Sơn; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc 

liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện: Văn Quan, 

Bắc Sơn. Sau khi xem xét báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến 

của các thành phần dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; UBND các huyện: Văn Quan, Bắc Sơn; các cơ quan, đơn 

vị liên quan đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, 

các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020 bước đầu triển 

khai thực hiện được một số nội dung cơ bản theo Kế hoạch số 20/KH-BCĐ 

ngày 21/02/2020 về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa 

Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020); Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 26/02/2020 

về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri 

(17/8/1910 - 17/8/2020). Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: 

việc triển khai một số nội dung chậm tiến độ (do một số đơn vị chưa thực sự chủ 

động, quyết liệt trong triển khai thực hiện và ảnh hưởng của dịch Covid-19); 

công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị ở một số nội dung, thời điểm chưa 

được thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời.  

Hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri 

(17/8/1910 - 17/8/2020) và Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn 

(27/9/1940-27/9/2020) là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện tình 

cảm, niềm tự hào và trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 

các dân tộc tỉnh nhà đối với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến 

của đồng chí Lương Văn Tri đối với cách mạng Việt Nam và vị trí, tầm vóc, ý 

nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Khởi nghĩa Bắc Sơn. Để chuẩn bị chu đáo, kịp 



2 

 

 

thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm theo Kế hoạch đề 

ra; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc một số 

nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ 

đạo các cơ quan báo chí truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, 

vai trò, ý nghĩa lịch sử kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, 80 

năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn. Công tác tuyên truyền tập trung cao điểm trước 01 

tháng đến khi diễn ra các hoạt động kỷ niệm. 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường 

công tác phối hợp, bảo đảm thực hiện kịp thời, cụ thể, đồng bộ và hiệu quả các 

nhiệm vụ tại Kế hoạch của Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan 

trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020: Kế hoạch số 20/KH-BCĐ ngày 

21/02/2020 về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn 

(27/9/1940 - 27/9/2020); Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 26/02/2020 về tổ chức 

các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 

17/8/2020).  

3. Một số nội dung cụ thể đối với hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh 

đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020) 

- Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những 

cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt 

Nam: đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo tổ chức chấm, trao giải 

cuộc thi bảo đảm theo đúng Kế hoạch. 

- Cuộc thi sáng tác ca khúc viết về đồng chí Lương Văn Tri và ca ngợi quê 

hương Văn Quan: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cần chủ động đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền vận động, đặc biệt là mở rộng đối tượng nhạc sĩ ngoài tỉnh để tổ chức 

triển khai sâu rộng hơn về cuộc thi sáng tác ca khúc, bảo đảm số lượng và chất 

lượng tác phẩm dự thi. 

- Tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ dân ca (mở rộng) tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

I năm 2020: giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động hỗ trợ Hội Bảo tồn 

dân ca tỉnh tổ chức Liên hoan theo Kế hoạch. 

- Tổ chức Lễ hội hoa Hồi tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2020: tổ chức quy 

mô cấp tỉnh, UBND huyện Văn Quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

khẩn trương xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể để thực hiện đạt hiệu quả. 

- Chương trình kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri: Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Văn Quan khẩn trương 

xây dựng kịch bản cụ thể, chi tiết. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước 30/6/2020. 

- Đồng ý xây dựng 02 cổng trào phục vụ hoạt động kỷ niệm trên tuyến quốc 

lộ 1B cửa ngõ thị trấn Văn Quan;  tận dụng cơ sở vật chất của cổng trào cũ và hỗ 

trợ kinh phí phù hợp để xây dựng cổng trào vào Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn 

Tri, xã Trấn Ninh, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 
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- Đối với dự án Trùng tu tôn tạo Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri:  

UBND huyện Văn Quan khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng ý kiến thẩm 

định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quy định liên quan; nghiên cứu, 

xem xét kỹ việc thay thế cây xanh tại khuôn viên tượng đài đồng chí Lương Văn 

Tri, bảo đảm mỹ quan, phù hợp với tổng thể công trình hiện nay. 

- Màn nghệ thuật truyền thống chào mừng Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh 

đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020) và chào mừng Lễ hội hoa Hồi tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ II năm 2020: thực hiện theo Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 

26/02/2020, nòng cốt là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, đồng thời huy động 

lực lượng diễn viên quần chúng phù hợp, hiệu quả. 

- Về Hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn 

Tri và lập đề án nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp đồng chí Lương Văn Tri: đề 

nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Văn Quan 

tham mưu cho Tỉnh ủy để triển khai thực hiện. 

4. Một số nội dung cụ thể đối với hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi 

nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020) 

- Về tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự 

nghiệp cách mạng Việt Nam - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy”: UBND huyện 

Bắc Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh để 

phối hợp với Viện Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức tốt Hội thảo theo Kế hoạch số   

98/KH-UBND ngày 09/6/2020.   

- Về tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong khuôn 

khổ chương trình kỷ niệm:  

+ Tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam, nữ tỉnh Lạng Sơn: không tổ chức tại 

huyện Bắc Sơn như Kế hoạch số 20/KH-BCĐ ngày 21/02/2020; giao Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức tại tỉnh theo kế hoạch hành năm. UBND 

huyện Bắc Sơn tiếp tục chỉ đạo, tổ chức Giải Bóng chuyên da theo truyền thống 

của huyện. 

+ Đối với Giải đua xe đạp tỉnh Lạng Sơn mở rộng năm 2020, Giải Quần vợt 

huyện Bắc Sơn mở rộng năm 2020: thực hiện theo Kế hoạch số 20/KH-BCĐ ngày 

21/02/2020; tỉnh hỗ trợ kinh phí trao giải thưởng, các nội dung khác thực hiện từ 

nguồn lực xã hội hóa. 

+ Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm vào thời gian buổi 

tối ngày 26/9/2020: thống nhất mời Đoàn Nghệ thuật dân gian Việt Bắc biểu diễn; 

trường hợp UBND huyện Bắc Sơn tổ chức chương trình văn nghệ quần chúng thì 

tổ chức vào thời gian phù hợp. 

- Về chương trình Lễ kỷ niệm: thống nhất tổ chức phần diễu hành, bảo đảm 

kết thúc trước 08h30 ngày 27/9/2020 để đúng 08h30’ thực hiện truyền hình trực 

tiếp Lễ kỷ niệm trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Giao Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bắc Sơn, Đài Phát thành và Truyền 
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hình tỉnh thống nhất xây dựng kịch bản chương trình chi tiết, cụ thể, bảo đảm nội 

dung, thời gian để thực hiện truyền hình trực tiếp được chu đáo, hiệu quả. 

- Công tác xây dựng, cải tạo các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm 

Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Bắc 

Sơn chủ động, khẩn trương hoàn thiện các công trình, bảo đảm theo đúng các quy 

định hiện hành. 

Để tạo điều kiện thực hiện lễ diễu hành quần chúng và màn nghệ thuật tại Lễ 

kỷ niệm, yêu cầu UBND huyện Bắc Sơn khẩn trương lập Đề án sử dụng tài sản 

công tại Sân vận động Trung tâm vào mục đích cho thuê theo kết luận tại Thông 

báo số 157/TB-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh để cải tạo hạng mục mặt 

sân theo hình thức xã hội hóa theo chỉ đạo tại Kết luận số 842-KL/TU ngày 

04/9/2018 của Ban Thường trực Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-

CT/TU, ngày 23/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xã hội hoá 

các hoạt động giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hoá, thể thao và môi trường. 

5. UBND các huyện Bắc Sơn, Văn Quan chủ động phối hợp với Sở Nội vụ 

hoàn thiện các thủ tục về thi đua khen thưởng để kịp đưa vào Chương trình lễ kỷ 

niệm.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, xây dựng lịch họp Ban Tổ chức 

hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, Ban Tổ chức hoạt 

động Kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn vào đầu tháng 7/2020 để xem xét, 

thống nhất các nội dung. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./ 
 

Nơi nhận:                     
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo LS, Đài PT&TH tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, KT, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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