
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:            /TB-UBND       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

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

tại cuộc họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 80 năm  

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

 

Ngày 31/8/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 80 năm ngày 

Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020). Tham dự cuộc họp có các thành 

viên Ban Tổ chức và Trưởng, Phó các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 80 năm ngày 

Khởi nghĩa Bắc Sơn. Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Phó trưởng Ban thường trực báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động và ý kiến 

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

tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức 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 huyện Bắc Sơn, các cơ quan, đơn vị liên quan đã 

chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BCĐ 

ngày 21/02/2020 của Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh 

Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm 

ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn cơ bản bảo đảm các nội dung, tiến độ theo Kế hoạch 

đề ra. Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa bảo đảm tiến độ như việc triển khai 

thực hiện các dự án trùng tu tôn tạo di tích, sự phối hợp giữa các cơ quan thành 

viên Ban Tổ chức, trong từng Tiểu ban chưa kịp thời, đồng bộ. Để chuẩn bị khẩn 

trương, chu đáo, kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ 

niệm, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Về thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

- Hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt 

Nam - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy”: nhất trí tổ chức vào ngày 12 và 

13/9/2020 tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện Bắc Sơn; đón tiếp đại biểu 

từ 13 giờ 00 phút ngày 12/9/2020. 

 - Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm: từ 08 giờ 00 phút 

ngày 24/9/2020 tại Đền thờ liệt sĩ Bắc Sơn và Tượng đài Du kích huyện Bắc Sơn. 
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 - Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn: từ 09 giờ 00 phút - 10 giờ 

30 phút ngày 24/9/2020 tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện Bắc Sơn. 

 2. Về các hoạt động cụ thể 

2.1. Đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm 

ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn: yêu cầu UBND huyện Bắc Sơn tập trung chỉ đạo đẩy 

nhanh tiến độ công tác trùng tu tôn tạo đối với 03 di tích quốc gia đặc biệt (Đèo 

Tam Canh, Đình Nông Lục, Đồn Mỏ Nhài); bảo đảm chất lượng, nội dung, thẩm 

mỹ đối với các di tích được trùng tu, tôn tạo. 

2.2. Công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 

- Tập trung tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc Khởi nghĩa 

Bắc Sơn; trong đó chú trọng tuyên truyền về việc điều chỉnh thời gian, quy mô tổ 

chức Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn từ ngày 27/9/2020 sang ngày 

24/9/2020 để Nhân dân biết, tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm. 

- Giao UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, cổ 

động trực quan về hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn thông qua 

hệ thống truyền thanh, pano, khẩu hiệu,... 

2.3. Tổ chức các hoạt động hành hương về nguồn, thăm các di tích lịch sử 

cách mạng gắn với cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn: giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch căn cứ điều kiện, tình hình thực tế để triển khai thực hiện với quy mô phù 

hợp, bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch. Có thể xem xét lựa chọn hình thức phối 

hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm. 

2.4. Phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa 

học chủ đề “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam - Giá trị lịch 

sử, bảo tồn và phát huy” với quy mô cấp tỉnh: giao UBND huyện Bắc Sơn chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành 

công Hội thảo (theo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 468/TB-

UBND ngày 31/8/2020). 

2.5. Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu 

trong cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn và trên địa bàn huyện Bắc Sơn: thành lập 03 Đoàn 

do các đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo 

UBND tỉnh thăm thân nhân gia đình các đồng chí cán bộ tiền bối đã hoạt động tại 

Chiến khu Bắc Sơn, giai đoạn từ 1940 - 1941; giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn 

thiện văn bản để triển khai thực hiện; giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

chuẩn bị quà để các Đoàn đi tặng. 
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2.6. Tổ chức dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm: thời gian tổ chức từ 

08 giờ 00 phút ngày 24/9/2020 tại Đền thờ liệt sỹ Bắc Sơn và Tượng đài Du kích 

huyện Bắc Sơn. Thành phần tham dự: khoảng 40 đại biểu, gồm các đồng chí đại 

biểu Trung ương; Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo một số 

Sở, Ban, ngành và lãnh đạo huyện Bắc Sơn. Giao Tiểu ban Lễ tân hậu cần xây 

dựng phương án thực hiện chi tiết, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và lộ trình 

di chuyển của các đại biểu. UBND huyện Bắc Sơn chuẩn bị lời dẫn và các điều 

kiện tổ chức Lễ dâng hương chu đáo, trang trọng. 

2.7. Tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn 

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẩn trương thẩm định dự thảo Diễn văn 

kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn, dự thảo phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo 

Trung ương Đảng để Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện, gửi sớm đến các đồng chí 

lãnh đạo. 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh hoàn thiện bài phát biểu của đại diện thế hệ 

trẻ tỉnh Lạng Sơn, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 12/9/2020.   

- Tiểu ban Lễ tân hậu cần khẩn trương xây dựng phương án đón tiếp đại biểu 

dự Lễ kỷ niệm cụ thể, chu đáo, phù hợp. 

 - Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh phối hợp dàn dựng, luyện tập 

chương trình bảo đảm chất lượng, khí thế với quy mô phù hợp hội trường và công 

tác phòng chống dịch. 

2.8. Các nội dung khác 

a) UBND huyện Bắc Sơn chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động thể thao 

(Giải Bóng chuyền, Giải Quần vợt), trong đó cần chú trọng công tác tuyên 

truyền, đồng thời kiểm soát triệt để công tác phòng, chống dịch Covid-19 như 

việc khử khuẩn, 100% khán giả tham gia cổ vũ giải thể thao đeo khẩu trang để 

phòng chống dịch bệnh theo quy định. 

b) Tổ chức Giải đua xe đạp tỉnh Lạng Sơn năm 2020: căn cứ tình hình thực 

tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tổ chức nếu có đủ vận động 

viên trong tỉnh đăng ký tham dự (không tổ chức mời vận động viên ngoài tỉnh để 

bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19). Trường hợp ít vận động viên đăng 

ký tham gia thì báo cáo đề xuất với UBND tỉnh dừng tổ chức Giải theo kế hoạch.  

c) Tổ chức Hội trại thanh niên tỉnh Lạng Sơn: điều chỉnh thời gian vào ngày 

23, 24/9/2020 tại Sân vận động huyện Bắc Sơn. Quy mô dự kiến 11 trại (01 trại chỉ 

huy, 04 trại của các đơn vị huyện Bắc Sơn; 06 trại của đơn vị theo cụm thi đua của 
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Tỉnh đoàn Lạng Sơn). Giao Tỉnh đoàn xem xét thực tế sân vận động để bố trí khu 

vực trại và các hoạt động cho phù hợp, hiệu quả, chú ý thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức hội trạo theo quy định. 

d) Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm (mời một số ca sĩ ở 

Trung ương và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tham gia biểu diễn). Thời gian  

tổ chức vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 23/9/2020 tại Sân trung tâm hành chính huyện 

Bắc Sơn. 

e) Tổ chức Triển lãm chuyên đề về Kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc 

Sơn: thời gian từ ngày 22 - 27/9/2020. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ 

đạo Bảo tàng tỉnh nghiên cứu, bố trí trưng bày triển lãm ở khu vực phù hợp, bảo 

đảm hiệu quả tuyên truyền. 

f) Về một số nội dung liên quan đến công tác lễ tân, hậu cần 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp rà soát, hoàn chỉnh 

Chương trình tổng thể, Thông cáo báo chí; rà soát lại danh sách đại biểu mời, bảo 

đảm phù hợp (lưu ý vấn đề sức khỏe của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh); rà 

soát lại mẫu giấy mời, trong đó cần làm nổi bật hình ảnh Tượng đài Khởi nghĩa 

Bắc Sơn; maket tại Lễ Kỷ niệm nghiên cứu tham khảo mẫu maket kỷ niệm 110 

năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; có phương án trang trí kết hoa ở bục 

phát biểu, bàn đại biểu bảo đảm gọn, thẩm mỹ; không in thẻ đại biểu; không 

chuẩn bị quà tặng đối với đại biểu dự Lễ kỷ niệm, nghiên cứu quà tặng phù hợp 

đối với đại biểu là thân nhân các đồng chí Xứ ủy Bắc Kỳ, đảng viên Chi bộ 

Đảng đầu tiên ở xa đến dự Lễ kỷ niệm. 

3. Phân công thực hiện 

3.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Bắc Sơn theo chức 

năng nhiệm vụ được giao, chủ trì, khẩn trương chủ động phối hợp với các cơ quan 

liên quan triển khai thực hiện chu đáo, hiệu quả các hoạt động kỷ niệm. 

3.2.  Sở Y tế: thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa 

bàn huyện Bắc Sơn trong thời gian diễn ra các hoạt động Kỷ niệm; xây dựng 

phương án và bố trí lực lượng y tế ứng trực bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho các đại 

biểu dự lễ kỷ niệm và một số hoạt động thể thao trong khuôn kỷ niệm. 

3.3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ 

kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn trên sóng Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh; chỉ đạo việc truyền thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền thanh huyện Bắc 

Sơn và sóng Đài Phát thanh tỉnh; xây dựng, hoàn thiện bộ phim phóng sự tài liệu về 

Khởi nghĩa Bắc Sơn. 
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3.5. Báo Lạng Sơn: thực hiện Số báo đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi 

nghĩa Bắc Sơn phát hành vào thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm. 

3.6. Công an tỉnh: có phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn tỉnh, tập trung tại địa bàn huyện Bắc Sơn trong thời gian diễn 

ra các hoạt động cao điểm dịp kỷ niệm. Xây dựng phương án và bố trí lực lượng 

đảm bảo an ninh cho đoàn đại biểu Trung ương dự Lễ kỷ niệm theo quy định. 

3.7. Yêu cầu các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc 

Sơn xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo 

phân công. Căn cứ tình hình thực tế, cơ quan thường thực tham mưu tổ chức họp 

Ban Tổ chức hoặc các Tiểu ban phục vụ để xem xét, thống nhất các hoạt động, 

bảo đảm triển khai thực hiện Kế hoạch được kịp thời, hiệu quả. 

Các Tiểu ban, các cơ quan đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nội dung 

tại Thông báo này và các văn bản liên quan, báo cáo UBND tỉnh kết quả, tiến độ 

thực hiện và các nội dung liên quan trước ngày 12/9/2020. 

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:  

  KGVX, THNC, KT, HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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