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KẾ HOẠCH  

Triển khai Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh  
đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-SVHTTDL ngày 19/4/2019 của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc phân công triển khai Tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 
04/11/2019). Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phân công triển khai tổ 
chức các hoạt động cụ thể như sau:     

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU    

1. Mục đích  

- Phân công cụ thể cho các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện triển khai tổ 
chức các hoạt động theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn huyện 
Hữu Lũng giai đoạn 2016 - 2020 đề ra.    

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về thân thế, sự nghiệp, những cống hiến to 
lớn và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với cách mạng Việt 
Nam nói chung, phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn nói riêng; biểu dương tinh 
thần cách mạng, ý chí quật cường của các thế hệ cha anh trong lịch sử đấu tranh giải 
phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.     

 - Tạo không khí vui tươi phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống 
lịch sử, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần đoàn 
kết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2019 và Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng 
Sơn lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hữu Lũng lần thứ XXIII đã 
đề ra.          

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động đảm bảo chu đáo, an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết 
kiệm.  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các phòng, đơn vị chủ động triển khai các nội 
dung công việc đảm bảo các hoạt động thành công, đạt hiệu quả.  

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 
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a) Thời gian: Trong năm 2019, tập trung cao điểm trong tháng 10, 11 năm 
2019.   

b) Nội dung, hình thức tuyên truyền: 

- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí 
Hoàng Văn Thụ đối với phong trào cách mạng Việt Nam nói chung và tỉnh Lạng 
Sơn nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua các 
đợt 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;  

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm gắn với giới thiệu, quảng bá tiềm năng, 
thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và 
phát triển. Đồng thời lồng ghép với tuyên truyền, triển khai thực hiện các chương 
trình, kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ huyện Hữu Lũng lần thứ XXIII;  

          - Trang trí tuyên truyền cổ động trực quan, treo pa nô, áp phích, băng rôn 
khẩu hiệu tuyên truyền trên địa bàn huyện và nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm.   

c) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

3. Hưởng ứng tham gia 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) 

- Thời gian: Từ nay đến 04/11/2019. 

- Nội dung: Theo Phát động số 1202/PĐ-UBND ngày 30/11/2018 của 
UBND huyện Hưu Lũng về 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). 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các phòng, ban, 
ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tham mưu thực hiện. 

4. 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 Hoàng Văn Thụ đối với dự 
nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc” 

a) Thực hiện theo Kế hoạch số 111-KH/HU ngày 26/11/2018 của Ban Thường 
vụ Huyện ủy về Tổ chức tham gia 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 dự 
nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc” 

b) Thời gian: Từ tháng 11/2018 đến hết ngày 01/7/2019. 

c) Đơn vị thực hiện:  

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  
phối hợp với Ban Tuyên Giáo Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị  tập trung tuyên 
truyền về mục đích, ý nghĩa, thể lệ, cung cấp các tư liệu phục vụ viết bài dự thi; 
đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của huyện để cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và 
các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi.  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 
Truyền thông huyện 

- Triển khai công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan nhân dịp kỷ 
niệm tại trung tâm huyện và các xã. Tăng cường tuyên truyền lưu động trên đường 
phố với các nội dung tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch đã đề ra.   

- Hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa 
nghệ thuật, thể dục thể thao; Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân treo Cờ 
Tổ quốc tại hộ gia đình; các cơ quan, công sở nhân dịp kỷ niệm.  

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chỉ đạo các trường học, các cơ sở giáo dục trong huyện 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 Hoàng Văn Thụ; thực hiện các hoạt động vệ 
sinh môi trường tại các khu di tích lịch sử trên địa bàn.    

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện 

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tọa đàm, sinh hoạt nói chuyện 
chuyên đề tìm hiểu về 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ; 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động hành hương về nguồn thăm các di tích lịch 
sử cách mạng trên địa bàn huyện, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho các 
thế hệ thanh niên trong huyện;  

- 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 sâu rộng 
trong đoàn viên, thanh niên.  

4. Các cơ quan, ban, ngành huyện 

 Tùy điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức các hình thức tuyên 
truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tổ 
chức các hoạt động giao lưu biểu diễn văn nghệ, tham gia hoạt động thể dục thể 
thao phù hợp.  

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, 
treo panô, băng rôn khẩu hiệu; chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thể thao chào mừng kỷ niệm trên địa bàn quản lý; 

          - 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 
01/11/2019 đến ngày 07/11/2019; 

 - Chỉ đạo tuyên truyền, vận động các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân 
dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích 
chào mừng kỷ niệm.   
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Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm 
Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019). Nhận được kế 
hoạch này, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn, xây 
dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao./. 

 

Nơi nhận:                                                     
- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c)                                                                                                                                  
- TT HU, HĐND huyện (b/c);                                                          
- CT, PCT UBND huyện;                                                                                                                                  
- Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- C, PVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VH&TT.                                                                                            

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

Trần Quốc Phong 
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