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VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 

V/v tổ chức Hội thảo khoa học 

“Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự 

nghiệp cách mạng Việt Nam. Giá 

trị lịch sử - bảo tồn và phát huy” 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 541/UBND-VHTT ngày 11/5/2020 của 

UBND huyện Bắc Sơn về việc xin ý kiến tổ chức Hội thảo khoa học “Khởi 

nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Giá trị lịch sử - bảo tồn và 

phát huy”, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Đồng ý tổ chức Hội thảo khoa học “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; 

chủ thể đồng tổ chức là Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Viện Lịch sử Quân 

sự Việt Nam (Bộ Quốc Phòng) như đề xuất của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn 

tại Công văn trên.  

2. Giao Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn chủ động phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các 

ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 - 2020 và Ban Tổ 

chức kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn chuẩn bị chu đáo các điều kiện 

để tổ chức Hội thảo, bảo đảm phù hợp, thiết thực, hiệu quả. 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để Uỷ ban nhân dân huyện Bắc 

Sơn, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở: VHTTDL, TC; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TT THCB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hà 
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