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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
Số: 468 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 31 tháng 8

năm 2020

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học Kỷ niệm 80 năm
ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020)

Ngày 29/8/2020, đồng chí Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học kỷ niệm 80 năm ngày Khởi
nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020) và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng
Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam - Trưởng Ban Chỉ đạo Hội
thảo khoa học kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020)
đồng chủ trì cuộc họp xem xét, thống nhất các nội dung chuẩn bị tổ chức Hội thảo
khoa học kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020).
Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học kỷ
niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020), đại diện Quân
khu I, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan thuộc UBND huyện Bắc Sơn.
Sau khi nghe UBND huyện Bắc Sơn báo cáo về công tác chuẩn bị cho Hội
thảo khoa học “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam - Giá trị
lịch sử, bảo tồn và phát huy”, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đặc biệt
là ý kiến phát biểu của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng
Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh kết luận như sau:
UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự
Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học kỷ
niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020) sau lần tổ chức rất
thành công cách đây 10 năm vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn
(27/9/1940 - 27/9/2010). Hội thảo lần này có rất nhiều vấn đề mới so với Hội thảo
cách đây 10 năm và có được nhiều tư liệu mới giúp cho tỉnh Lạng Sơn làm cơ sở
xây dựng các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng an toàn khu Bắc Sơn.
UBND huyện Bắc Sơn tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia, đặc biệt là ý kiến phát
biểu của đồng chí Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt
Nam để chuẩn bị các công việc phục vụ Hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Bắc Sơn
với sự nghiệp cách mạng Việt Nam - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy” phải kỹ
lưỡng, cẩn trọng nhất để Hội thảo diễn ra thành công.
1. Về giấy mời: phải đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng, màu sắc hài hoà,
khổ giấy lớn hơn, chất liệu bằng giấy nhám; về chữ viết trong giấy mời cần hoàn
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thiện lại nội dung cho chính xác hơn, bổ sung thông tin về trang phục và thực hiện
biện pháp phòng chống dịch khi dự Hội thảo, căn chỉnh lại kiểu chữ bắt mắt hơn,
không sử dụng nhiều màu.
2. Về maket: phần hình ảnh in chìm, làm nổi bật phần chữ về chủ đề Hội
thảo khoa học “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam - Giá trị
lịch sử, bảo tồn và phát huy”.
3. Về danh sách khách mời: trên cơ sở vị trí chỗ ngồi hiện có trong hội
trường tính toán danh sách khách mời bảo đảm giãn cách mỗi người cách nhau 1
ghế ngồi. Tính toán, giảm bớt một số thành phần của Trung ương, của tỉnh, huyện
cho phù hợp với tính chất của Hội thảo; các thành phần còn lại sẽ mời dự Lễ kỷ
niệm Khởi nghĩa Bắc Sơn.
4. Về phát biểu tham luận: rà soát, xác định lại danh sách các bài phát biểu
tham luận để bảo đảm chất lượng, hiệu quả cho Hội thảo; đề nghị Viện Lịch sử
quân sự Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có định hướng, hỗ trợ các đồng chí
phát biểu tham luận tóm lược và bổ sung nội dung phát biểu tham luận bảo đảm
chất lượng, có thời lượng phát biểu phù hợp để nhiều người được tham luận tại Hội
thảo.
Giao UBND huyện Bắc Sơn thẩm định lại các bài viết của huyện, tỉnh và gửi
Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam trong ngày 31/8/2020 để in kỷ yếu Hội thảo.
5. Về cơ sở vật chất, công tác lễ tân - hậu cần, an ninh trật tự:
Đồng ý bố trí chỗ nghỉ của các đại biểu tại 05 địa điểm như đề xuất của
UBND huyện Bắc Sơn, về chỗ ăn tập trung tại 01 nơi là Nhà khách UBND huyện
Bắc Sơn.
Tại bữa tiệc chiêu đãi tối hôm trước ngày tổ chức Hội thảo: Trung tâm Văn
hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn bố trí một số tiết mục văn nghệ chào mừng các
đại biểu đến dự Hội thảo trước khi khai tiệc, chuẩn bị người dẫn chương trình để
đến cuối buổi tiệc các thành phần dự tiệc giao lưu văn nghệ (Gala dinner).
Bố trí nhân viên y tế, vật tư y tế thiết yếu (thuốc, máy đo thân nhiệt, khẩu
trang, dung dịch sát khẩu) để phục vụ đại biểu tham dự các hoạt động của Hội thảo
(dâng hương, dâng hoa, thăm gia đình người có công, tham quan các di tích lịch
sử, tại Trung tâm hội nghị của huyện, tại các bữa ăn). Thực hiện tốt công tác bảo
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bữa ăn của đại biểu tham dự Hội thảo.
Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện
tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện, tại các
nhà khách, nhà nghỉ có đại biểu dự Hội thảo nghỉ, tại khu vực Trung tâm hội nghị
của huyện trong thời gian diễn ra Hội thảo.
6. UBND huyện Bắc Sơn chủ trì, phối hợp họp Ban Tổ chức Hội thảo; thành
lập các Tiểu ban và xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành
viên thực hiện các công việc bảo đảm chặt chẽ, chi tiết, không được để xảy ra sơ
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suất, sai sót. Bộ phận lễ tân - hậu cần phân công cụ thể, liên hệ trước với các đại
biểu ở xa để đón tiếp chu đáo từ việc bố trí ăn nghỉ và tham dự Hội thảo.
7. UBND huyện Bắc Sơn xây dựng chương trình dâng hương, dâng hoa tại
Đền thờ liệt sỹ huyện Bắc Sơn và thăm gia đình người có công (gia đình ông
Dương Công Chiến hoặc ông Dương Hữu Kiền). Thành phần dâng hương, dâng
hoa là thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo, Lãnh đạo Huyện ủy,
HĐND, UBND, MTTQ huyện Bắc Sơn, đại biểu Trung ương đến dự Hội thảo;
thành phần thăm gia đình người có công gọn hơn, chỉ một số thành viên chính của
Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo và lãnh đạo huyện, các thành phần còn lại đi
thăm quan các di tích lịch sử trên địa bàn huyện (UBND huyện đề nghị các đại
biểu đăng ký để bố trí phương tiện). UBND huyện Bắc Sơn chủ động chỉ đạo viết
bài dâng hương, lựa chọn người đọc lời dâng hương, giao Ban Chỉ huy Quân sự
huyện bố trí lực lượng tiêu binh tại Lễ dâng hương, dâng hoa.
8. Về tổ chức Hội thảo (tổ chức trực tiếp Hội thảo)
Thời gian tổ chức: đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy tổ chức vào 02 ngày 12
và 13/9/2020. Đón tiếp đại biểu từ 13 giờ 00 ngày 12/9/2020.
Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm hôi nghị huyện Bắc Sơn.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh
xây dựng một số tiết mục văn nghệ biểu diễn trước khi diễn ra Chương trình chính
thức của Hội thảo để chào mừng các đại biểu đến dự Hội thảo.
UBND huyện Bắc Sơn khẩn trương điều chỉnh lại nội dung, hình thức giấy
mới, gửi Văn phòng UBND tỉnh để rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.
Xây dựng sơ đồ vị trí chỗ ngồi, thường xuyên cập nhật danh sách đại biểu dự Hội
thảo để sắp xếp cho phù hợp. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện chủ động
kết nối với các phòng, ban, đơn vị của Viện Lịch sử quân sự Việt Nam chuẩn bị
nội dung để tổ chức thành công Hội thảo này./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ, BTC tại KH số
98/KH-UBND ngày 09/6/2020;
- C, PVP UBND tỉnh,
các Phòng CM, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX.

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

Nguyễn Văn Hà

