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THÔNG BÁO 

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

tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh  

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và trùng tu di tích lịch sử 

chiến thắng Đường số 4 trên địa bàn huyện Tràng Định 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2020 của UBND tỉnh, ngày 

24/3/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra 

công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2020) và trùng tu di tích lịch sử chiến thắng Đường số 4 trên 

địa bàn huyện Tràng Định. 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; các đồng chí lãnh đạo huyện Tràng Định, 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 Đồn Đ o 

Khách, di tích Chiến thắng Bản Nằm, di tích Chiến thắng Bản Trại, Đài chiến 

thắng Bông  au -   ng Phầy, di tích chiến thắng   ng Phầy, di tích chiến thắng 

Khuổi Slao - Bông Lau, Nhà bia di tích lịch sử chiến thắng Đường số 4, di tích 

Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đoàn kiểm tra đã làm việc tại trụ sở 

UBND huyện, nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Tràng Định, 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: 

Năm 2020 là năm tổ chức nhiều ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng, trong 

đó có hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 

- 19/5/2020) và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020). UBND 

tỉnh đánh giá cao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Tràng Định đã 

trách nhiệm, tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện 

quan trọng tỉnh  ạng Sơn trong năm 2019 - 2020 ban hành, triển khai thực hiện 

Kế hoạch số 39/KH-BCĐ ngày 20/3/2020 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 

năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2020); đồng thời đã rà 

soát, tham mưu công tác trùng tu, tôn tạo di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và di tích lịch sử chiến thắng Đường số 4. Tuy nhiên, việc tham mưu ban 

hành Kế hoạch c ng như công tác tu bổ, tôn tạo di tích còn chậm, chưa kịp thời; 

công tác chỉ đạo, quản lý một số điểm di tích trên địa bàn huyện ít được quan 

tâm, chăm sóc, bảo vệ thường xuyên, chu đáo. 

Để đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch, 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Tràng 

Định, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: 
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1. Về hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện 

Tràng Định, các sở, ngành liên quan khẩn trương chuẩn bị chu đáo các nội dung 

tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-

19/5/2020), khánh thành Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận 06 xã an toàn khu thời kỳ kháng 

chiến chống Pháp và điểm du lịch về nguồn huyện Tràng Định theo Kế hoạch. 

Trong đó quan tâm xây dựng dự thảo bài Diễn văn của lãnh đạo tỉnh, bài phát 

biểu của lãnh đạo Bộ Nội vụ, kịch bản Chương trình nghệ thuật tại  ễ kỷ niệm 

bảo đảm chất lượng, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 05/5/2020. Đối với 

Chương trình  ễ kỷ niệm: không đồng ý bỏ nội dung “Công bố điểm du lịch về 

nguồn huyện Tràng Định” như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại 

Báo cáo số 51/BC-SVHTTD  ngày 23/3/2020. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tích cực hỗ trợ, phối 

hợp hướng dẫn UBND huyện Tràng Định tập trung triển khai thực hiện các nội 

dung liên quan để tổ chức công bố điểm du lịch về nguồn huyện Tràng Định tại 

 ễ kỷ niệm theo đúng Kế hoạch đã ban hành. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố  ạng 

Sơn để triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch. 

2. Về công trình tu bổ di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh  

- Đối với công trình tu bổ di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

thực hiện theo Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt tại Quyết định số 

1984/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh. 

- Đối với nội dung đề xuất bổ sung hạng mục công trình Tu bổ di tích Nhà 

lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương tại Thông 

báo số 178/TB-UBND ngày 26/3/2020 về kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 23 tháng 3 năm 2020). Tuy nhiên, cần lưu ý một số 

nội dung sau: (1) Đề xuất xây dựng thành hạng mục riêng để chủ động trong quá 

trình thực hiện; (2) Đối với phòng nghỉ của Bác Hồ cần giữ nguyên hiện trạng, 

không xây bịt cửa đi c  và mở cửa đi mới; (3) Tôn tạo lại cổng thành c  bảo 

đảm giữ nguyên trạng; (4) Khẩn trương thiết kế khuôn viên, hệ thống cây xanh 

bảm đảm phù hợp cảnh quan, kịp tiến độ tổ chức Lễ kỷ niệm.  

- Đối với việc bố trí nội thất nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: giao Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc, đề xuất với các đơn vị liên quan thuộc 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đặt tượng bán thân của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh trong nhà lưu niệm; chỉ đạo Bảo tàng tỉnh phối hợp với UBND huyện 

Tràng Định xây dựng phương án trưng bày nội thất nhà lưu niệm bảo đảm phù 

hợp, hiệu quả. 

3. Về việc tu bổ, tôn tạo cụm di tích lịch sử Chiến thắng đường số 4  

- Đồng ý về chủ trương tu bổ, tôn tạo các di tích: di tích Đồn Đ o Khách, 
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di tích Chiến thắng Bản Nằm, di tích Chiến thắng Bản Trại, Đài chiến thắng 

Bông  au -   ng Phầy, di tích chiến thắng   ng Phầy, di tích chiến thắng Khuổi 

Slao - Bông Lau, Nhà bia di tích lịch sử chiến thắng Đường số 4 theo đề xuất 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Tràng Định. Giao UBND 

huyện Tràng Định làm chủ đầu tư thực hiện tu bổ, tôn tạo các di tích, bảo đảm 

theo đúng quy định. 

- Yêu cầu tu bổ, tôn tạo đối với các di tích: 

+ Di tích Đồn Đ o Khách: thực hiện thu hồi đất; xây mới bia ghi dấu sự 

kiện của di tích, khắc chữ trên bia; trước mắt xây dựng mới khuôn viên di tích, 

đường vào, bậc tam cấp lên xuống khuôn viên với quy mô phù hợp với tổng 

mức kinh phí huyện đề nghị. 

+ Các di tích đã có bia ghi dấu sự kiện (di tích Chiến thắng Bản Nằm, di 

tích Chiến thắng Bản Trại, di tích chiến thắng   ng Phầy, di tích chiến thắng 

Khuổi Slao - Bông Lau, Nhà bia di tích lịch sử chiến thắng Đường số 4): yêu 

cầu giữ nguyên, không xây mới bia, chỉ sơn sửa lại bia, nghiên cứu ốp đá chân 

bia phù hợp; tôn tạo phần nền móng, bậc tam cấp, đường vào, khuôn viên xung 

quanh di tích; không thực hiện di chuyển xe tăng từ khu vực Nhà bia di tích lịch 

sử chiến thắng Đường số 4 vào khu vực khuôn viên nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. 

  Đài chiến thắng Bông  au -   ng Phầy: nghiên cứu tu bổ, tôn tạo ở 

mức độ phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, thiết thực nhất.  

- Yêu cầu UBND huyện Tràng Định thực hiện rà soát, khoanh vùng di 

tích, cấp đất cho các điểm di tích; việc tu bổ, tôn tạo di tích phải bảo đảm phù 

hợp với cảnh quan xung quanh, không xây dựng mới tường rào cứng xung 

quanh di tích; chỉ đạo UBND xã liên quan giao cho tổ chức Đoàn Thanh niên, 

trường học,... trên địa bàn trồng cây, bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh, cảnh 

quan môi trường khu vực khuôn viên các di tích; lựa chọn cây trồng bản địa phù 

hợp với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng và mang đặc trưng riêng của huyện; tăng 

cường tổ chức tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về di tích gắn với các hoạt động 

giáo dục truyền thống, về nguồn. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp chặt chẽ với 

UBND huyện Tràng Định, các cơ quan liên quan để chuẩn bị tốt các điều kiện, 

tổ chức chu đáo, hiệu quả Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890-19/5/2020), khánh thành Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận 06 xã an toàn khu 

thời kỳ kháng chiến chống Pháp và điểm du lịch về nguồn huyện Tràng Định; 

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

cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh 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. 
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4.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện 

Tràng Định để thẩm định, triển khai thực hiện các công trình tu bổ, tôn tạo di 

tích bảo đảm phù hợp, hiệu quả, đúng quy định. 

4.3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương 

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

Tràng Định triển khai các công trình tu bổ, tôn tạo di tích theo quy định, kịp tiến 

độ tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020). 

4.4. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, UBND huyện Tràng Định, các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp 

thời, hiệu quả. 

4.5. UBND huyện Tràng Định tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND 

tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để: (1) Tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); triển 

khai thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chiến thắng Đường số 4, nhà lưu 

niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó khẩn trương hoàn thành lập Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo các di tích liên quan đến chiến thắng Đường số 4, 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 theo quy định và tổ chức triển khai các 

công việc thuộc thẩm quyền, thời gian hoàn thành trước ngày 20/4/2020. (2) 

Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin 

Xúc tiến du lịch đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các nội dung, điều kiện 

liên quan để tổ chức công bố điểm du lịch về nguồn huyện Tràng Định. (3) Chủ 

động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, triển khai cắm 

biển các điểm liên quan đến việc công nhận 06 xã an toàn khu thời kỳ kháng 

chiến chống Pháp trên địa bàn huyện trong thời gian tiếp theo, bảo đảm phù hợp, 

đồng bộ. 

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: VHTT&DL, KH&ĐT, TC, XD; 

- UBND huyện Tràng Định; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTN, KTTH, TH, TT TH-CB; 

-  ưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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