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Số: 394  /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày  18  tháng 7 năm 2019
 

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại buổi họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 110 năm  

ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) 

  

Ngày 12/7/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
tổ chức buổi họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày 
sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019). Tham gia buổi họp có 
thành viên Ban Tổ chức và thành viên các Tiểu ban phục vụ (theo Quyết định số 
92/QĐ-BCĐ ngày 05/7/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày kỷ 
niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020) (gọi tắt là 
Ban Chỉ đạo). 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (cơ quan 
thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí 
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã nghiêm túc chuẩn bị nội dung báo cáo 
theo yêu cầu; nội dung báo cáo cơ bản đầy đủ, tổng hợp được những nhiệm vụ 
chung của Ban Chỉ đạo đề ra.  

Trong thời gian vừa qua, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 139/KH-BCĐ ngày 
16/10/2018 của Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 
về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn 
Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) như:  

- Công tác trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ tại xã 
Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng; nâng cấp, cải tạo khuôn viên Tượng đài đồng 
chí Hoàng Văn Thụ tại thành phố Lạng Sơn; cải tạo, sửa chữa Nhà lưu niệm 
Hoàng Văn Thụ tại số 8 phố Chính Cai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Lạng Sơn được thực hiện theo đúng tiến độ. 

- Công tác tuyên truyền bước đầu được quan tâm, chủ động đăng các tin, 
bài trên báo và phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Hưởng ứng đợt phát động Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ 
niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) 
các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể để phát động sâu, rộng đến đội 
ngũ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân. 
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- Triển khai 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” theo đúng thời gian Kế hoạch đã đề ra. 

- Kịp thời ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, 
sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020, thành lập Ban Tổ 
chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn 
Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019). 

- Chủ động phối hợp với Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển 
khai các bước chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hoàng Văn Thụ - 
Nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn”.   

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực còn một số hạn chế như: Mặc dù 
đã có nhiều cố gắng, nhưng công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, còn ít tin, 
bài trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và của tỉnh; tuyên 
truyền cổ động trực quan (pa nô, áp phích) còn ít và thưa. Việc trùng tu, tôn tạo 
các di tích, khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ còn chậm, lúng túng, chưa 
thực hiện đúng các quy định của Luật Di sản. Chưa chủ động nghiên cứu, đề 
xuất sớm về quy chế, mức thưởng xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật 
Hoàng Văn Thụ. Chưa xây dựng được kế hoạch tổ chức các tour, tuyến du lịch, 
hành hương về nguồn, thăm các di tích lịch sử cách mạng, nhất là các khu di tích 
về đồng chí Hoàng Văn Thụ,... 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đề nghị 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí 
tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những 
đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với cách mạng Việt Nam bằng 
các hình thức, nội dung  đa dạng, phong phú, hiệu quả, phù hợp với từng vùng, 
từng đối tượng. Chú trọng tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại 
chúng và các hình thức cổ động trực quan sinh động. 

2. Các đơn vị được giao nhiệm vụ trùng tu, tôn tạo các di tích, khu lưu 
niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng; nâng 
cấp, cải tạo khuôn viên Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ tại thành phố Lạng 
Sơn; cải tạo, sửa chữa Nhà lưu niệm Hoàng Văn Thụ tại số 8 phố Chính Cai, 
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn cần xây dựng kế hoạch thi công 
cụ thể, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành vượt thời hạn đã đề ra, 
phấn đấu các công trình bàn giao và đưa vào sử dụng từ ngày 30/9/2019.  

Sau khi Tỉnh ủy ban hành tờ trình xin chủ trương của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về Đề án tôn tạo nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ tại xã 
Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì 
phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp chuyển Tờ trình đến Ban Tuyên 
giáo Trung ương để trình Ban Bí thư trong thời gian sớm nhất. 

3. Sở Nội vụ chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổng kết đợt thi 
đua kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ; tổng hợp, thẩm định 
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và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi 
đua. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2019. 

4. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ làm đầu mối chủ động liên hệ với 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để phối hợp, đề xuất ban hành kế 
hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hoàng 
Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng 
Sơn” đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. 

5. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khẩn trương phối hợp các nghệ sĩ Trung 
ương tổng hợp, đánh giá và xét chọn tác phẩm có giá trị, sâu sắc tác động đến 
văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; đề xuất kinh phí xét tặng Giải thưởng gửi 
Sở Văn hóa chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thẩm định. 

6. Tổ chức Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc lần 
thứ XI - Lạng Sơn 2019”: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp 
với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh bạn sớm tham mưu triển khai các 
nội dung theo kế hoạch số 83/KH-UBND, ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh về tổ 
chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XI - Lạng 
Sơn năm 2019”.  

Chương trình lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh và một số tỉnh bạn (Giao Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh tham mưu ban hành văn bản gửi một số tỉnh bạn để tiếp sóng trực tiếp của Đài 
tỉnh Lạng Sơn; Chủ động phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng kịch bản 
truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ trên sóng 
chương trình VTV1). 

7. Đề nghị các Tiểu ban: Ban Nội dung - Tuyên truyền, Ban Lễ tân - Hậu 
cần, Ban bảo vệ sức khỏe, an ninh chủ động họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
các thành viên của Tiểu Ban và xây dựng kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực 
tiễn nhiệm vụ được giao. 

8. Giao Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch: 

- Hoàn thiện Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức và các Tiểu 
ban phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.  

Xây dựng Kịch bản chương trình tổng thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ; kịch bản chương trình nghệ thuật 
đặc biệt chào mừng Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 
khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XI - 
Lạng Sơn 2019”. 

- Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND 
tỉnh đề xuất họp báo, tổ chức trong đầu tháng 10/2019. Chủ trì tổng hợp dự 
kiến kinh phí tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 
(04/11/1909 - 04/11/2019), gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo, đề xuất 
UBND tỉnh xem xét. 
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- Phối hợp với các cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng kịch bản riêng 
cho Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài và Mộ đồng chí Hoàng Văn Thụ tại 
Nghĩa Trang Mai Dịch, Hà Nội, tại Nhà Tưởng niệm đồng chí tại huyện Văn 
Lãng và Tượng đài đồng chí tại thành phố Lạng Sơn. 

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

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các TP theo GM số 229/GM-UBND; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, NC, KTN, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

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

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường
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