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Ngày 13/9/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 

(27/9/1940 - 27/9/2020) tại huyện Bắc Sơn. Tham dự Đoàn kiểm tra có lãnh đạo 

các sở, ngành, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn, đại 

diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện.  

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường các công trình: Di tích Đèo Tam 

Canh, di tích Đình Nông Lục, di tích Đồn Mỏ Nhài, Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc 

Sơn và Sân vận động Trung tâm huyện; Đoàn kiểm tra đã làm việc tại trụ sở 

UBND huyện, nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch báo cáo và ý kiến của các thành phần dự kiểm tra, đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Khởi nghĩa Bắc Sơn là cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên do Đảng Cộng sản 

Việt Nam lãnh đạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đội du kích Bắc Sơn đổi thành 

Đội Cứu Quốc quân Bắc Sơn, thành lập chiến khu Bắc Sơn, tiến tới thành lập chiến 

khu Bắc Sơn - Võ Nhai, góp phần quan trọng trong việc xây dựng khu giải phóng 

trước Tổng khởi nghĩa năm 1945. Qua đó cho thấy vai trò, ý nghĩa quan trọng của 

cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn đối với cách mạng Việt Nam.  

Việc tổ chức Kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 

27/9/2020) là một trong những sự kiện quan trọng của tỉnh cũng như của huyện 

Bắc Sơn trong năm 2020, để tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ động viên 

toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế, xã hội trong năm 2020; 

hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngay từ những tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh đã 

chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Bắc Sơn và các cơ quan có 

liên quan chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ để các hoạt động kỷ niệm bảo 

đảm chất lượng, tiến độ đề ra. 

Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm cơ bản đã theo đúng 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; tuy nhiên một số công việc triển 
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khai còn chậm. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch, 

UBND tỉnh yêu cầu các chủ thể liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. UBND huyện Bắc Sơn: 

- Khẩn trương hoàn thành dự thảo các nội dung, tài liệu: kịch bản điều hành 

Lễ kỷ niệm; xây dựng kế hoạch 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” gửi  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, 

thẩm định.  

- Chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh 

triển khai các công việc theo Kế hoạch số 20/KH-BCĐ; công tác đảm bảo an 

ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm; 

công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, các lực lượng tham dự các 

hoạt động kỷ niệm; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi 

trường trên địa bàn huyện. 

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện 

Bắc Sơn và các cơ quan liên quan có kế hoạch cụ thể đối với công tác tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại cấp tỉnh, cấp huyện, đề nghị 

các cơ quan Trung ương; đồng thời kết hợp tuyên truyền qua các phương tiện 

trực quan như xây dựng các cụm thông tin cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở 

các khu trung tâm, cơ quan, công sở, những nơi tập trung đông người; phối hợp 

thẩm định, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ trong việc chỉnh trang, tôn tạo 

các điểm di tích theo kế hoạch. 

3. Về trùng tu, tôn tạo di tích, công trình văn hóa, thể thao và chỉnh trang 

đô thị: 

a) Di tích Đèo Tam Canh: 

- Về gắn tên trên biển di tích: nội dung theo đúng Quyết định số 

2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di 

tích quốc gia đặc biệt. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì dự thảo nội 

dung lấy ý kiến thẩm định của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị có liên 

quan để UBND huyện Bắc Sơn có cơ sở thực hiện. 

- Bệ chân biển di tích: mặt ngoài và bệ ngồi xung quanh chân biển ốp đá 

granit tự nhiên, lựa chọn mầu sắc phù hợp với cảnh quan xung quanh, bên trong 

đổ đất mùn trồng hoa hoặc thảm cỏ. 

- Đối với nhà bia: giữ nguyên bia đá, chỉ sơn lại toàn bộ nhà bia. 

- Khuôn viên khu di tích trồng bổ sung cây xanh tạo cảnh quan đẹp, có ý 

nghĩa; lựa chọn cây trồng bản địa phù hợp với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng và 

mang đặc trưng riêng của huyện. 

b) Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn:  

- Không xây thêm phòng nghỉ chân cho khách tham quan; nâng cấp cải 

tạo, sửa chữa nhà làm việc hiện trạng gồm các hạng mục công việc: lát lại nền bị 

lún, thay thế cửa sổ, cửa đi đã hỏng, sơn, bả matit lại toàn bộ nhà, mua sắm, 
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trang bị đầy đủ bàn ghế mới trong phòng khách. 

- Xây mới nhà vệ sinh sang vị trí mới, sau góc bên phải nhà sàn và sau bụi 

tre, quy mô diện tích khoảng 25m
2
; tạo lối đi, đường dạo làm bằng các phiến đá; 

phá dỡ nhà vệ sinh cũ do nhỏ hẹp, vị trí không phù hợp. 

- Nhà trưng bày: cải tạo, thay thế lại toàn bộ hệ thống giá đỡ, tủ trưng bày 

hiện vật làm bằng gỗ công nghiệp thay bằng gỗ tự nhiên; sắp đặt lại các hiện vật, 

tủ trưng bày bảo đảm khoa học, phù hợp với không gian chung; sửa chữa những 

vị trí hỏng của trần gỗ và trần thạch cao; bổ sung thiết bị phòng cháy chữa cháy 

theo quy định. 

- Khuôn viên bảo tàng: Xử lý hệ thống thoát nước mặt sân đảm bảo tiêu 

thoát nước tốt; quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh thường xuyên để tạo cảnh 

quan. 

c) Đình Nông Lục: giữ nguyên đường bê tông xi măng từ đường tỉnh lộ 

243 lên đến sân đình; đổ bê tông xi măng nền dưới sàn; thiết kế hệ thống chiếu 

sáng phù hợp, đảm bảo an toàn trong sử dụng; bổ sung lối đi, đường dạo làm 

bằng các tấm bê tông đúc sẵn hoặc những phiến đá để xuống nhà nghè và khu vệ 

sinh của Nhà văn hóa thôn đảm bảo thuận tiện cho sử dụng, không phá vỡ cảnh 

quan di tích. 

d) Đồn Mỏ Nhài: cơ bản nhất trí với phương án thiết kế do tư vấn lập; tuy 

nhiên khu vực bãi dừng đỗ xe chỉ san gạt cục bộ phần diện tích tương đối bằng 

phẳng đã đảm bảo đủ diện tích đỗ xe, hạn chế tác động nhiều gây phá vỡ cảnh 

quan của khu đồi.  

Đối với vị trí khu vực cắm biển di tích tại lối lên nằm sát ngay với khu 

chuồng chăn nuôi của hộ gia đình: UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các phòng 

ban liên quan và UBND xã rà soát lại mốc giới di tích, trường hợp nếu bị lấn 

chiếm thì kiên quyết thu hồi; nếu là đất của dân thì GPMB để thu hồi và chính 

trang lại hoặc xây bức tường che chắn đảm bảo mỹ quan. Chỉ đạo thu hồi ngôi 

nhà (hiện bỏ hoang) trong khu vực di tích. 

đ) Sân vận động Trung tâm: đồng ý cải tạo, sửa chữa các hạng mục: sơn 

lại toàn bộ tường khu vực khán đài, bậc ngồi khán đài; thay thế bổ sung gạch lát 

nền khán đài bị vỡ, hỏng; bỏ tấm ốp cột, sau đó trát, sơn lại cột khán đài; sửa 

chữa lại đài thắp đuốc sân vận động; xây mới hệ thống thoát nước xung quanh 

mặt sân; cải tạo sân đường chạy xung quanh sân; quét vôi ve tường rào và cải 

tạo khu vệ sinh. 

Thống nhất với đề nghị của UBND huyện cải tạo hạng mục mặt sân theo 

hình thức xã hội hóa là phù hợp với xu thế hiện nay và bảo đảm theo đúng quy 

định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. UBND huyện khẩn trương lập 

đề án sử dụng tài sản công tại sân vận động Trung tâm vào mục đích cho thuê, 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. 

e) Đối với các hạng mục xây dựng cải tạo chỉnh trang đô thị: đồng ý với 

phương án đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan về 

quy mô, hạng mục và nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 1.000 triệu 
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đồng, số còn lại ngân sách huyện chủ động bố trí và huy động xã hội hóa đầu tư. 

UBND huyện tiếp tục rà soát, bổ sung các hạng mục chỉnh trang đô thị 

cần thiết có thể kêu gọi công tác xã hội hóa để xây dựng như: lắp đặt hệ thống 

cột cờ, đèn trang trí, băng rôn, pa nô, áp phích,... trên các tuyến phố để kêu gọi 

sự chung tay đóng góp kinh phí của Nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện và trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện. 

4. UBND huyện Bắc Sơn (Chủ đầu tư) khẩn trương phối hợp với đơn vị tư 

vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo các di tích, công trình văn hóa, 

thể thao và chỉnh trang đô thị theo các nội dung trên; hoàn thiện, gửi Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch để tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến thẩm định của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đối với dự án theo quy định và tổ chức triển khai các 

công việc thuộc thẩm quyền. Thời gian hoàn thành trước ngày 28/3/2020. 

5. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ 

quan liên quan tham mưu cân đối, bố trí ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho UBND 

huyện Bắc Sơn triển khai các dự án theo đúng cơ cấu nguồn vốn được duyệt và 

tiến độ thi công thực tế công trình. 

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động thực hiện nhiệm vụ của cơ 

quan thường trực thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BCĐ ngày 21/02/2020; đôn đốc, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan; báo cáo 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc để kịp thời xem xét, giải 

quyết bảo đảm thực hiện các hoạt động kỷ niệm theo đúng mục đích, yêu cầu đã 

đề ra. 

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

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, VH, TT&DL; 

- UBND huyện Bắc Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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