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KẾ HOẠCH 

Tham gia Triển lãm, trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội  

chào mừng Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn  

(04/11/1831-04/112021) 

 

Thực hiện Công văn số 152/CV-BCĐ, ngày 02/10/2021 của Ban Chỉ đạo 

các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 

tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức triển lãm một số thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh 

Lạng Sơn trong dịp diễn ra Lễ Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831 - 04/11/2021), UBND huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch với những 

nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua hoạt động Triển lãm, trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội chào 

mừng Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn nhằm khẳng định và tôn 

vinh những thành tựu đã đạt được của Nhân dân các dân tộc huyện Hữu Lũng 

trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những 

thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước, qua đó góp phần khơi dậy niềm tự 

hào và củng cố niềm tin cho mọi tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Quảng bá, giới thiệu những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, triển vọng và 

hình ảnh, lịch sử, văn hóa về mảnh đất, con người Hữu Lũng. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của huyện, 

tránh phô trương hình thức, lãng phí.  

II. NỘI DUNG 

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trưng bày chung về 

quá trình hình thành và phát triển tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ lịch sử 

- Nội dung trưng bày: Giới thiệu một số hình ảnh, tư liệu, hiện vật về quá 

trình hình thành và phát triển tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ lịch sử. 

- Thời gian, địa điểm: Trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn từ 30/10/2021 - 

30/11/2021. Khai mạc Triển lãm vào 8h00, ngày 30/10/2021. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông. 
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2. Trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội và các sản phẩm đặc sản của 

huyện Hữu Lũng 

- Thời gian, địa điểm: Trưng bày tại khuôn viên Hội trường Trung tâm Hội 

nghị tỉnhtừ ngày 03/11/2021 - 04/11/2021. Tập hợp gian trưng bày triển lãm xong 

trước 15h00, ngày 03/11/2021. 

- Quy mô: 01 gian trưng bày triển lãm do Ban Tổ chức dựng sẵn khung 

không gian trưng bày.  

- Nội dung: Trưng bày một số hình ảnh, tài liệu giới thiệu, quảng bá về 

những thành tựu phát triển trên các lĩnh vực của huyện; trưng bày các sản phẩm 

nông nghiệp, công nghiệp, sản phẩm đặc sản của địa phương. 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; UBND các xã, thị trấn và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan.  

III. KINH PHÍ 

Từ nguồn ngân sách huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch. Theo dõi, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị liên quan thực hiện theo kế hoạch này. 

- Phối hợp cung cấp các tài liệu, tư liệu, hình ảnh liên quan về thành tựu phát 

triển trên các lĩnh vực của huyện qua các thời kỳ cho đơn vị chủ trì. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình tiến độ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị 

trưng bày triển lãm về UBND huyện. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung trưng 

bày triển lãm Lễ kỷ niệm. 

- Xây dựng maket nội dung, hình thức gian trưng bày triển lãm.Tổ chức in, 

lắp đặt bảng ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội và các sản phẩm đặc sản của huyện. 

- Tổng hợp các sản phẩm trưng bày tại gian hàng giới thiệu hình ảnh, sản 

phẩm của huyện do các đơn vị cung cấp.   

- Thường trực tại gian triển lãm để quản lý phối hợp giải quyết kịp thời 

những phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Cử cán bộ chuyên môn trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn các nội dung trưng 

bày tại gian trưng bày của huyện. 

- Bố trí phương tiện chuyên chở cơ sở vật chất, trang thiết bị, các sản phẩm 

của huyện để phục vụ trưng bày, triễn lãm tại tỉnh.  



3 
 

- Tham mưu UBND huyện quyết định thành lập Đoàn tham gia trưng bày 

triển lãm tại Lễ kỷ niệm. 

- Lập dự toán kinh phí trình UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện xem xét, cân đối, bổ sung. 

- Phối hợp với các đơn vị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt 

các hoạt động trưng bày triển lãm theo kế hoạch của tỉnh. 

 3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện 

 Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông lựa chọn các sản 

phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm du lịch, thương 

mại đặc trưng, tiêu biểu của địa phương trưng bày, triễn lãm tại Lễ kỷ niệm. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Tham mưu UBND huyện cân đối, bố trí kinh phí kịp thời để đơn vị chủ trì 

triển khai theo đúng Kế hoạch. Thẩm định quyết toán kinh phí theo quy định.  

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông lựa chọn các 

sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp; cung cấp hình ảnh, tài liệu, 

tư liệu, hiện vật có giá trị, tiêu biểu của địa phương để trưng bày, triển lãm tại Lễ 

kỷ niệm. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương nghiêm túc triển khai 

thực hiện đảm bảo chất lượng, thời gian, yêu cầu./. 

 

Nơi nhận:   

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 

- TT HU, HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- Các Phòng: KT&HT, TC-KH, NN&PTNT huyện; 

- Trung tâm VH,TT&TT huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Quốc Phong 
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