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Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-BCĐ ngày 13/12/2019 của Ban Chỉ đạo các 

ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020 (sau 

đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) về việc tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan 

trọng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri 

(17/8/1910 - 17/8/2020) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách 

mạng, những cống hiến của đồng chí Lương Văn Tri đối với cách mạng Việt 

Nam, thời kỳ 1930 - 1945. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và củng cố niềm tin đối với sự 

lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. 

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên mọi tầng lớp Nhân dân tích 

cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, hăng hái thi đua trong học tập, lao 

động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh 

đề ra trong năm 2020, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. Góp 

phần quảng bá tiềm năng văn hoá du lịch của huyện Văn Quan nói riêng và của tỉnh 

Lạng Sơn nói chung trong tiến trình giao lưu, hội nhập và phát triển. 

 2. Yêu cầu    

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm trang trọng, hiệu quả, chu đáo, thiết thực, tiết 

kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh phô trương hình thức, lãng phí.     

- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các ngành, địa phương, đơn vị liên 

quan chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo các hoạt động thành công tốt đẹp.    

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

A. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 

1. Công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 

a) Thời gian: Trong năm 2020, tập trung cao điểm vào tháng 7, 8/2020. 
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b) Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn toàn tỉnh. 

c) Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí 

Lương Văn Tri đối với phong trào cách mạng Việt Nam nói chung và tỉnh Lạng 

Sơn nói riêng.  

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương 

Văn Tri gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 

19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 

02/9/2020); lồng ghép với tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

d) Hình thức tuyên truyền 

- Viết, đăng tải tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng như: Báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình của Trung ương và của tỉnh; 

Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các Sở, 

ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố… và các hình thức tuyên truyền khác. 

- Tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan trên đường phố: Treo pa nô, 

băng rôn khẩu hiệu, cờ tổ quốc, cờ hoa trang trí tuyên truyền trên địa bàn toàn 

tỉnh. Tại địa bàn huyện Văn Quan: Khảo sát, lắp đặt mới 01 Cổng chào và hệ 

thống Pano tuyên truyền trên tuyến đường dẫn vào Nhà lưu niệm đồng chí Lương 

Văn Tri - xã Trấn Ninh; thực hiện sửa chữa, nâng cấp Cổng chào và lắp bổ sung 

một số pano tại trung tâm thị trấn Văn Quan.  

- Tổ chức các hoạt động tọa đàm, văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi tìm 

hiểu kiến thức… Tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh hoạt chính trị, các cuộc 

họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể các cấp, các khu dân cư.  

- Xây dựng 01 phim tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí 

Lương Văn Tri và phát hành 01 số báo đặc biệt kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 

đồng chí Lương Văn Tri, phát hành nhân dịp kỷ niệm. 

đ) Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành văn bản, đề 

cương hướng dẫn tuyên truyền; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và 

Truyền thông, các cơ quan báo chí của tỉnh; các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và 

UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. 

2. Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và 

những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách 

mạng Việt Nam” 

Thực hiện theo Kế hoạch số 98-KH/BTC ngày 09/01/2020 của Ban Tổ 

chức cuộc thi về việc Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách 

mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp 

cách mạng Việt Nam”; Quyết định số 310-QĐ/BTC, ngày 10/01/2020 của Ban Tổ 

chức cuộc thi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt 

động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với 

sự nghiệp cách mạng Việt Nam”. 
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a) Thời gian triển khai 

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai và nhận bài 

dự thi bắt đầu từ tháng 01/2020 đến hết ngày 15/5/2020. Các huyện ủy, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chấm sơ khảo, gửi kết quả về Ban tổ chức cuộc thi cấp 

tỉnh qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn trước ngày 10/6/2020 (tính theo dấu 

bưu điện).  

 - Ban Tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi cấp tỉnh: Tổng hợp bài dự thi, 

chấm và xét giải thưởng cuộc thi xong trước ngày 30/7/2020. 

- Công bố kết quả và trao giải thưởng nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 

đồng chí Lương Văn Tri.   

b) Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức cuộc thi. 

3. Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc viết về đồng chí Lương Văn Tri và 

ca ngợi quê hương Văn Quan 

a) Thời gian 

Ban hành Kế hoạch phát động và Thể lệ cuộc thi: Trong tháng 02/2020; thời 

gian nhận tác phẩm: Từ ngày phát động đến hết ngày 30/7/2020; tổ chức xét 

thưởng: Đầu tháng 8/2020; tổ chức tổng kết trao thưởng: Giữa tháng 8/2020. 

b) Cơ quan thực hiện: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Các công trình đầu tư hướng tới Kỷ niệm 

a) Các công trình 

- Cải tạo, sửa chữa Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri tại xã Trấn Ninh, 

huyện Văn Quan (có dự án riêng): Hoàn thành trước ngày 30/7/2020 để kịp thời 

thực hiện chỉnh lý, trưng bày lại các tài liệu, hiện vật tại Nhà lưu niệm phục vụ Lễ 

kỷ niệm. 

- Tiếp tục đề xuất, xem xét chủ trương xây dựng, tôn tạo một số công trình, 

dự án liên quan đến khuôn viên tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, nhà tưởng 

niệm đồng chí Lương Văn Tri,... (có dự án riêng).  

b) Cơ quan thực hiện: UBND huyện Văn Quan chủ trì, phối hợp với Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan.    

B. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM  

1. Lễ dâng hương, dâng hoa (có thông báo chi tiết riêng) 

a) Tại Nhà Lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri 

- Thời gian: Dự kiến từ 15h30 -16h00, ngày 16/8/2020.  

- Địa điểm: Thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan. 

- Thành phần tham dự: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thành viên Ban Chỉ 

đạo tỉnh, Ban Tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; đại 
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diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Văn Quan; thân nhân gia đình đồng chí 

Lương Văn Tri; phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.  

b) Tại Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri 

- Thời gian:  14h, ngày 16/8/2020 (trước khi đi dâng hương tại Nhà lưu 

niệm) 

- Địa điểm: Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện 

Văn Quan. 

- Thành phần tham dự: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 

MTTQVN tỉnh, Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Ban Tổ chức kỷ niệm 110 năm 

Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, lãnh 

đạo UBND huyện, thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Văn Quan; các đồng chí 

nguyên là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Văn Quan 

qua các thời kỳ; đại diện các bậc lão thành cách mạng trên địa bàn huyện Văn 

Quan; đại diện các cơ quan, đơn vị, ban, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện Văn Quan; đại diện lực lượng Đoàn viên thanh niên huyện Văn Quan; đại 

diện thân nhân gia đình đồng chí Lương Văn Tri. 

c) Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức và các Tiểu ban kỷ niệm 110 năm 

Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri. 

2. Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-

17/8/2020) (Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Lạng Sơn) 

a) Quy mô: Cấp tỉnh. 

b) Thời gian: Vào 08h30, ngày 17/8/2020, thứ Hai. 

c) Địa điểm: Khuôn viên Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, thị trấn Văn 

Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

d) Thành phần mời dự: (dự kiến) 

* Đại biểu Trung ương:  

- Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước;  

 - Đại biểu lãnh đạo các Văn phòng: Trung ương Đảng, Chủ tic̣h nước, Quốc 

hội, Chính phủ; 

- Đại biểu lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo 

Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; 

 - Đại diện lãnh đạo một số Ban, bộ, ngành Trung ương. 

* Đại biểu các tỉnh, thành phố: Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, UBND, Ban 

Tuyên giáo các tỉnh, thành phố gắn với quá trình hoạt động cách mạng của đồng 

chí Lương Văn Tri. 

 * Đại biểu tỉnh Lạng Sơn:   
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- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;   

 - Một số đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; 

 - Đại diện cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn huyện Văn Quan; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng, Phó trưởng Đoàn 

đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội đương nhiệm;  

- Lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng 

HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh;  

- Đại biểu thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND 

các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú tại Lạng Sơn; 

- Đại diện: Lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, 

chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn huyện Văn Quan.  

đ) Dự kiến nội dung chương trình (Thời lượng khoảng 90 phút, có kịch 

bản chi tiết riêng) 

- Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức;  

- Màn nghệ thuật truyền thống chào mừng (thời lượng 30 phút); 

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;  

- Diễn văn kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri;  

- Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước (nếu có); 

- Phát biểu của đại diện thế hệ trẻ tỉnh Lạng Sơn; 

- Tiết mục hát múa tổng hợp và kết thúc Lễ kỷ niệm. 

e) Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức và các Tiểu ban kỷ niệm 110 năm 

Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri. 

3. Các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 

3.1. Tổ chức Lễ hội Hồi tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2020 

a) Tổ chức Khai mạc Lễ hội Hồi tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2020 gắn với 

gắn chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 

đồng chí Lương Văn Tri 

- Thời gian: Vào 20h00, ngày 16/8/2020. 

- Địa điểm: Sân vận động thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. 

- Thành phần mời dự (có danh sách cụ thể sau) 

- Nội dung chương trình (có Kịch bản chi tiết riêng) 

+ Màn biểu diễn nghệ thuật tổng hợp chào mừng, thời lượng 30 phút (Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch); 

+ Phát biểu khai mạc Lễ hội (Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn); 
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+ Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động triển lãm; 

+ Cắt băng khai mạc Triển lãm các sản phẩm Hồi Lạng Sơn; 

+ Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng 

(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,UBND huyện Văn Quan phối hợp thực hiện); 

+ Kết thúc khai mạc. 

- Cơ quan thực hiện: UBND huyện Văn Quan chủ trì, phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ 

quan, đơn vị liên quan thực hiện.  

b) Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội hoa Hồi tỉnh Lạng Sơn 

-  Tổ chức Triển lãm trưng bày giới thiệu các sản phẩm Hồi Lạng Sơn và 

các đặc sản, nông sản địa phương (có Kế hoạch chi tiết riêng) 

+ Thời gian: 03 ngày, từ ngày 15 - 17/8/2020.  

+ Địa điểm: Sân vận động và sân khuôn viên Tượng đài đồng chí Lương 

Văn Tri, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. 

+ Nội dung trưng bày: Gồm các tài liệu, hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ giới thiệu 

về các vùng Hồi cũng như các vùng sản xuất nông sản và quy trình, kỹ thuật 

trồng, chế biến; trưng bày các sản phẩm sản xuất từ hoa Hồi, các sản phẩm đặc 

trưng của huyện, các sản phẩm của các công ty, các doanh nghiệp trong tỉnh và 

ngoài tỉnh..v.v.. 

+ Thành phần tham gia trưng bày: Các công ty, doanh nghiệp; các xã, thị 

trấn thuộc huyện Văn Quan và các huyện trong tỉnh có trồng và sản phẩm chế 

biến từ cây Hồi. 

+ Đơn vị thực hiện: UBND huyện Văn Quan chủ trì, phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. 

- Tổ chức Hội thảo về Hồi Lạng Sơn (có Kế hoạch chi tiết riêng) 

+ Thời gian: 01 buổi, khai mạc vào 14h00, ngày 15/8/2020, thứ Bẩy. 

+ Địa điểm: Hội trường UBND huyện Văn Quan. 

+ Nội dung Hội thảo: Có chương trình riêng. 

+ Cơ quan thực hiện: UBND huyện Văn Quan chủ trì, phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, các ngành, đơn 

vị liên quan thực hiện. 

3.2. Tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ dân ca (mở rộng) tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ I năm 2020 (có Kế hoạch chi tiết riêng) 

a) Thời gian: Dự kiến 01 ngày, ngày 16/8/2020.  

b) Địa điểm: Hội trường Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Văn 

Quan. 

c) Cơ quan thực hiện: Hội Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn chủ trì; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Văn Quan phối hợp thực hiện. 
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3.3. Tổ chức Triển lãm các tác phẩm đạt giải thưởng tại Cuộc thi “Ảnh 

đẹp du lịch Văn Quan” 

a) Thời gian: Triển lãm ảnh từ ngày 15 - 17/8/2020.  

b) Địa điểm: Khuôn viên Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, thị trấn Văn 

Quan, huyện Văn Quan. 

c) Cơ quan thực hiện: UBND huyện Văn Quan. 

3.4. Tổ chức Triển lãm chuyên đề về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách 

mạng đồng chí Lương Văn Tri tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn và triển lãm lưu 

động tại sân vận động huyện Văn Quan, thị trấn Văn Quan, huyện Văn 

Quan 

a) Thời gian: Triển lãm tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn khai mạc vào đầu tháng 

8/2020; Triển lãm lưu động tại huyện Văn Quan từ ngày 15 -17/8/2020. 

b) Nội dung Triển lãm (có Kế hoạch, Đề cương chi tiết riêng). 

c) Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3.5. Hội thảo Xúc tiến đầu tư du lịch huyện Văn Quan (có Kế hoạch chi 

tiết riêng) 

a) Thời gian: 01 buổi, từ 08h00 - 11h30’, ngày 16/8/2020, Chủ nhật. 

b) Địa điểm: Hội trường UBND huyện Văn Quan. 

c) Nội dung Hội thảo: Có Chương trình riêng. 

d) Cơ quan thực hiện: UBND huyện Văn Quan chủ trì, phối hợp Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. 

3.6. Tổ chức các tour, tuyến du lịch, hành hương về nguồn, thăm các di 

tích lịch sử cách mạng 

a) Thời gian: Tháng 8/2020. 

b) Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch chủ trì, phối hợp với  

các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động hành hương về nguồn, 

thăm các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là các khu di tích về 

đồng chí Lương Văn Tri.      

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí đầu tư các công trình: Có Tờ trình, dự toán riêng.  

2. Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm: Có dự toán chi tiết riêng; trong 

đó sử dụng các nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh bổ sung; ngân sách huyện Văn 

Quan tự cân đối; kinh phí hoạt động sự nghiệp của các Sở, ban ngành đã được bố trí 

từ đầu năm 2020. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
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Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh, chịu trách nhiệm thực hiện 

các nhiệm vụ sau:  

- Chủ trì, tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các 

Tiểu ban phục vụ các hoạt động kỷ niệm, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban 

Tổ chức. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Văn Quan xây dựng Chương trình 

tổng thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm; xây dựng Kịch bản chi tiết, nội dung 

chương trình và chuẩn bị các điều kiện khác phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm 

ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (tham mưu, lập danh sách đại biểu, thiết kế, 

phát hành Giấy mời đại biểu dự Lễ kỷ niệm,....); tham mưu ban hành Thông báo 

chương trình dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm; 

- Dự thảo bài Diễn văn Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn 

Tri của Lãnh đạo tỉnh và bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong 

chương trình Lễ kỷ niệm; hoàn thiện, gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thẩm định 

trong tháng 6/2020. 

- Phối hợp UBND huyện Văn Quan tổ chức Lễ hội hoa Hồi tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ II năm 2020 và một số hoạt động trong khuôn khổ lễ kỷ niệm như: Xây 

dựng kịch bản, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội hoa Hồi tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ II năm 2020 gắn với chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 

110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; phối hợp thực hiện 01 gian trưng bày 

triển lãm quảng bá trong khuôn khổ Lễ hội Hồi tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 

2020; phối hợp xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị nội dung và đồng chủ trì tổ chức Hội 

thảo xúc tiến đầu tư du lịch huyện Văn Quan; 

- Phối hợp với Hội bảo tồn dân ca tỉnh và UBND huyện Văn Quan tổ chức 

Liên hoan các Câu lạc bộ dân ca mở rộng tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2020; 

- Phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Văn Quan thực hiện các quy trình, thủ 

tục trùng tu, tôn tạo Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri tại xã Trấn Ninh, 

huyện Văn Quan và một số công trình khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ 

của ngành; 

 - Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan chào 

mừng Kỷ niệm trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó phối hợp với UBND huyện Văn 

Quan thực hiện khảo sát, xây dựng maket, phương án trang trí cổ động trực quan 

tại địa bàn huyện Văn Quan phục vụ Lễ kỷ niệm (lắp đặt mới 01 cổng chào và các 

cụm pano tuyên truyền trên tuyến đường dẫn vào Nhà lưu niệm đồng chí Lương 

Văn Tri - xã Trấn Ninh; thực hiện sửa chữa, nâng cấp cổng chào và lắp bổ sung 

một số pano tại trung tâm thị trấn Văn Quan); 

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức các tour, tuyến du lịch, hành hương về 

nguồn, thăm các di tích lịch sử cách mạng gắn với quá trình hoạt động của đồng chí 

Lương Văn Tri; tổ chức Triển lãm chuyên đề về thân thế, cuộc đời sự nghiệp cách 

mạng đồng chí Lương Văn Tri tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn và triển lãm lưu động 

tại sân vận động huyện Văn Quan, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan  nhân 

dịp kỷ niệm; 
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- Thực hiện tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm, gửi 

Sở Tài chính thẩm định; 

- Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu, theo dõi, đôn đốc triển khai và tổng 

hợp, báo cáo tình hình tiến độ thực hiện các nội dung công việc với UBND tỉnh, 

Ban Chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo kịp thời; xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết sau khi 

kết thúc các hoạt động Kỷ niệm. 

2. UBND huyện Văn Quan 

Là đơn vị thường trực cấp huyện, chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ sau:   

- Chủ trì tham mưu Tờ trình phê duyệt chủ trương và các quy trình, thủ tục 

đầu tư xây dựng các công trình chào mừng kỷ niệm; 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Tham mưu lập dự án 

và thực hiện các quy trình, thủ tục đầu tư về trùng tu, tôn tạo Khu di tích Nhà lưu 

niệm đồng chí Lương Văn Tri tại xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, đảm bảo hoàn 

thành đúng tiến độ đề ra; xây dựng Kế hoạch chi tiết và chuẩn bị nội dung, các 

điều kiện tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư du lịch huyện Văn Quan; tiến hành 

khảo sát, xây dựng phương án triển khai công tác trang trí tuyên truyền, cổ động 

trực quan phục vụ Lễ kỷ niệm; 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các nội dung và 

huy động lực lượng diễn viên quần chúng, học sinh tham gia tập luyện, biểu diễn 

chương trình Khai mạc Lễ hội hoa Hồi tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2020 gắn 

chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng 

chí Lương Văn Tri vào tối ngày 16/8/2020; Chương trình nghệ thuật chào mừng 

Lễ kỷ niệm vào sáng ngày 17/8/2020; 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học 

và Công nghệ, các Sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết và chuẩn bị các 

nội dung tổ chức Lễ hội hoa Hồi tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2020; trong đó có 

nội dung Hội thảo, Trưng bày triển lãm Hồi và các sản phẩm đặc sản nông sản địa 

phương trong khuôn khổ Lễ hội; 

           - Chủ trì chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức lễ dâng hương, dâng 

hoa tại Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri, xã Trấn Ninh và khuôn viên 

Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan nhân dịp kỷ niệm; 

 - Phối hợp với Hội Bảo tồn dân ca tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức Liên hoan các Câu lạc bộ dân ca mở rộng tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2020; 

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện phát động Phong trào thi đua yêu nước 

(quy mô cấp huyện) và phát động Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Văn Quan” trên địa 

bàn huyện hướng về ngày kỷ niệm; 

- Chỉ đạo tuyên truyền, vận động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp 

và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc 

thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn 

của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam”; Cuộc thi 
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sáng tác ca khúc viết về đồng chí Lương Văn Tri và ca ngợi quê hương Văn Quan; 

tích cực thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng đợt kỷ niệm; tuyên truyền vận 

động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các hộ gia đình trên địa bàn treo cờ Tổ 

quốc trong thời gian cao điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm, từ ngày 14/8/2020 

đến hết ngày 18/8/2020; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổ chức Lễ kỷ 

niệm. 

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

 - Xây dựng Đề cương hướng dẫn tuyên truyền về kỷ niệm 110 năm Ngày 

sinh đồng chí Lương Văn Tri và triển khai tới Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các 

huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc thực hiện tuyên truyền sâu rộng về thân 

thế, sự nghiệp, những cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng của đồng chí 

Lương Văn Tri đối với cách mạng Việt Nam nói chung, phong trào cách mạng 

tỉnh Lạng Sơn nói riêng. 

- Chủ trì tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng 

và những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách 

mạng Việt Nam” trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Thẩm định dự thảo bài Diễn văn Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí 

Lương Văn Tri của Lãnh đạo tỉnh và bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

trong chương trình Lễ kỷ niệm; hoàn thiện, gửi Ban Chỉ đạo tỉnh trong tháng 

7/2020. 

- Chủ trì, phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các cơ quan, đơn vị 

liên quan tổ chức Lễ tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi viết, Cuộc thi sáng tác ca 

khúc về đồng chí Lương Văn Tri. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính tri ̣ 

- xã hôị tỉnh: Phối hợp chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

truyền thống cho các đoàn viên, hội viên, vận động các tầng lớp Nhân dân tiếp tục 

phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực hưởng ứng các phong trào 

thi đua yêu nước hướng về hoạt động kỷ niệm.   

5. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy 

- Phối hợp thực hiện công tác đón tiếp đại biểu Trung ương; đại biểu 

Thường trực các tỉnh dự Lễ kỷ niệm. 

- Phối hợp bố trí xe đưa đón các đại biểu Lãnh đạo Tỉnh ủy và nguyên lãnh 

đạo Tỉnh ủy tham dự Lễ kỷ niệm.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Kế hoạch.   

6. Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, xem xét trình 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm ban hành các văn bản chỉ 

đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri.  
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- Phối hợp tham mưu rà soát danh sách, phát hành giấy mời, đón tiếp đại 

biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các tỉnh, thành 

phố dự Lễ kỷ niệm. 

- Bố trí xe đưa đón các đại biểu lãnh đạo tỉnh dự Lễ kỷ niệm; phối hợp thực 

hiện các nhiệm vụ khác theo Kế hoạch và phân công của Ban Tổ chức. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hoá, Thể 

thao và Truyền thông các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền các hoạt động kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri. 

- Phối hợp với một số cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh lân cận tăng 

cường công tác đăng tải tin, bài về sư ̣kiêṇ.  

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo hệ thống các trường học, các cơ sở 

giáo dục tổ chức các hoạt động tọa đàm, sinh hoạt nói chuyện chuyên đề, ngoại 

khóa… tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri 

hướng tới chào mừng lễ kỷ niệm. 

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ: 

Phối hợp UBND huyện Văn Quan và các Sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch 

chi tiết tổ chức các nội dung hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội hoa Hồi tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ II năm 2020.   

10. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền 

đảm bảo nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo Kế hoạch.    

11. Sở Y tế: Chỉ đạo thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa 

bàn huyện Văn Quan trong thời gian diễn ra các hoạt động Kỷ niệm; xây dựng 

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

đại biểu và các đoàn diễn viên, vận động viên tại các địa điểm diễn ra các hoạt 

động kỷ niệm. 

12. Công an tỉnh: Xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính 

tri,̣ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, địa bàn huyện Văn Quan trong thời gian 

diễn ra các hoạt động kỷ niệm. 

13. Điện lực Lạng Sơn: Chỉ đạo Điện lực huyện Văn Quan có phương án 

bảo đảm cung cấp nguồn điện phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm theo Kế hoạch.  

14. Đoàn TNCSHCM tỉnh Lạng Sơn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Hội, Đội tổ chức các hoạt động tọa 

đàm, sinh hoạt nói chuyện chuyên đề tìm hiểu về 110 năm Ngày sinh đồng chí 

Lương Văn Tri; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc gia đình 

chính sách, người có công, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…; triển khai Cuộc thi viết 

“Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng 

chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam” trong đoàn viên, thanh 

niên. 
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- Xây dựng nội dung và cử đại diện thực hiện bài phát biểu của đại diện thế 

hệ trẻ tỉnh Lạng Sơn tại chương trình Lễ kỷ niệm; hoàn thành, gửi cơ quan thường 

trực Ban Chỉ đạo tỉnh trong tháng 6/2020. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động hành hương về nguồn thăm các di tích 

lịch sử cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là các khu di tích liên quan đến 

đồng chí Lương Văn Tri, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ 

thanh niên trong tỉnh. 

15. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Xây dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách 

mạng của đồng chí Lương Văn Tri và những đổi thay của quê hương Văn Quan 

trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngày nay. Tuyên truyền về công tác chuẩn 

bị, tổ chức các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm. 

 - Báo Lạng Sơn thực hiện số báo đặc biệt kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 

đồng chí Lương Văn Tri, phát hành nhân dịp kỷ niệm. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Xây dựng kịch bản và thực hiện sản 

xuất 01 phim phóng sự tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí 

Lương Văn Tri để phát sóng tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm; chuẩn bị các điều 

kiện thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí 

Lương Văn Tri trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và có văn bản đề 

nghị Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh trong khu vực phối hợp tiếp sóng 

chương trình; phối hợp với UBND huyện Văn Quan thực hiện 01 clip phóng sự 

tuyên truyền, giới thiệu về Hồi Lạng Sơn để phát sóng tuyên truyền trên Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh và kênh VTV1 nhân dịp diễn ra Lễ hội hoa Hồi tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ II năm 2020.   

16. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch 

tổ chức triển khai Cuộc thi sáng tác ca khúc viết về đồng chí Lương Văn Tri và ca 

ngợi quê hương Văn Quan. Động viên lực lượng văn nghệ sỹ, hội viên đẩy mạnh 

các hoạt động sáng tác, tuyên truyền hướng về ngày kỷ niệm. 

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ tổng kết trao giải thưởng 

chung Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống 

hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam”; 

Cuộc thi sáng tác ca khúc viết về đồng chí Lương Văn Tri và ca ngợi quê hương Văn 

Quan. 

17. Hội Bảo tồn dân ca tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, UBND huyện Văn Quan xây dựng Kế hoach, tổ chức Liên hoan các Câu 

lạc bộ dân ca (mở rộng) tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2020. 

18. Các cơ quan, ban, ngành tỉnh: Tùy theo điều kiện thực tế, các cơ 

quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, 

thể dục thể thao, … thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm.  
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19. UBND các huyện, thành phố  

- Chỉ đạo tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực 

quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm trên 

địa bàn quản lý. 

- Chỉ đạo tuyên truyền, vận động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp 

và mọi tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu về 

cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Lương 

Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam”; Cuộc thi sáng tác ca khúc viết 

về đồng chí Lương Văn Tri và ca ngợi quê hương Văn Quan; tích cực thi đua lập 

thành tích thiết thực chào mừng đợt kỷ niệm; tuyên truyền vận động các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong thời gian cao điểm 

diễn ra các hoạt động kỷ niệm, từ ngày 14/8/2020 đến hết ngày 18/8/2020. 

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố, đề nghị các Ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm 

vụ được phân công chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực 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, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KGVX, KTTH, TH, TH-CB; 

- Lưu VT, KGVX (NTH). 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Dương Xuân Huyên  
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