
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /KH-UBND Cao Lộc, ngày        tháng       năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Phân công tổ chức triển khai các hoạt động Kỷ niệm 190 năm  

Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-04/11/2021)  

 

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 10/3/2021 của UBND huyện 

về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831-04/112021); Kế hoạch số 36/KH-SVHTTDL, ngày 17/3/2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về phân công triển khai các hoạt động 

kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-04/11/2021), Ủy ban 

nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch phân công triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ và phân công cho các phòng, ban, đơn vi ̣ tổ 

chức triển khai các hoạt động theo Kế hoac̣h của Ban Chỉ đạo tỉnh; Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; UBND huyện đảm bảo các nôị dung, yêu cầu và tiến đô ̣đề ra.   

- Góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Kỷ niệm 190 năm 

Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn; thiết thực cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các 

tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống quê hương Lạng Sơn, tạo động lực thúc 

đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, Đảng bộ tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hoàn thành các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Cao Lộc ngày càng giàu đẹp, 

văn minh. 

2. Yêu cầu  

- Tham gia các hoạt động kỷ niệm với tỉnh, công tác tuyên truyền cổ động 

trực quan trên địa bàn huyện đảm bảo trang trọng, thiết thực, vui tươi, lành mạnh, 

tiết kiệm, có sức lan tỏa sâu rộng; đồng thời tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan chủ đôṇg trong tham mưu, đề 

xuất và phối hợp, triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả.    

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG  

A. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 

 1. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên đường phố 

- Thời gian: Trong năm 2021, tập trung cao điểm trong tháng 10, 11.   

- Nội dung tuyên truyền  

+ Tuyên truyền về quá trình thành lập, những đóng góp, thành tựu đã đạt 

được của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
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xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng của quê 

hương Lạng Sơn; khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, cổ vũ động viên tình 

cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, người Lạng Sơn ở trong và 

ngoài tỉnh, ở nước ngoài hướng về cội nguồn, chung sức, đồng lòng xây dựng quê 

hương. 

+ Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm gắn với giới thiệu, quảng bá tiềm 

năng, thành tưụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 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 XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, thành công của bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2020-2026. 

+ Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng 

Sơn gắn với kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và sư ̣kiêṇ tỉnh 

Laṇg Sơn đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc 

vùng Đông Bắc lần thứ XI, năm 2021.         

 - Hình thức tuyên truyền 

+ Tuyên truyền thông qua hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động, đài 

truyền thanh xã, thị trấn, chiếu bóng lưu động, các hoạt động giáo dục truyền 

thống, tuyên truyền cổ động trực quan (panô, áp phích, băng rôn, cờ, khẩu hiệu, 

bảng tin...), tổ chức triển lãm phục vụ các tầng lớp Nhân dân, phát hành tờ rơi, tờ 

gấp...Tăng cường tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội. 

         + Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lắp đặt một số cụm pa nô 

tấm lớn, cụm biểu tượng nghệ thuật ở khu vực cửa khẩu biên giới, trang trí cổng 

chào, panô, đèn nghệ thuật tạo điểm nhấn tại một số địa bàn trọng điểm trên địa 

bàn huyện. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông; UBND các xã, thị trấn.  

2. Phối hợp thực hiện chỉnh trang đô thị, lắp đặt một số cụm biểu tượng 

nghệ thuật trang trí tại các khu vực cửa khẩu biên giới 

2.1. Thực hiện chỉnh trang đô thị: Thực hiện rà soát, thay mới các pano 

tuyên truyền trên địa bàn huyện gắn với nội dung kỷ niệm 190 năm ngày thành lập 

tỉnh. 

Đơn vị thực hiện: Các doanh nghiệp viễn thông Vinaphone, Viettel, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

2.2. Phối hợp lắp đặt cụm biểu tượng nghệ thuật trang trí: 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lắp đạt 01 cụm biểu tượng 

kiến trúc nghệ thuật kích thước lớn gắn với đèn LED xoay chiều tuyên truyền các sự 

kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh tại khu vực Cửa khẩu Hữu Nghị. 

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông. 
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3. Tham gia hoạt động Triển lãm một số thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh 

Lạng Sơn chào mừng kỷ niệm 

          - Thời gian: Dự kiến từ ngày 25/10 - 05/11/2021. 

                             Khai mạc 09h00 ngày 25/10/2021. 

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. 

- Nội dung: Trên cơ sở chỉ đạo của ngành dọc, phối hợp sưu tầm một số hình 

ảnh, hiện vật, tài liệu phản ánh truyền thống lịch sử - văn hoá, thành tựu trên các 

lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của huyện. 

Đơn vị chủ trì: Bảo tàng tỉnh chủ trì thực hiện. 

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

B. CÁC HOẠT ĐỘNG CAO ĐIỂM TRONG DỊP KỶ NIỆM 

1. Phối hợp tham gia Lễ dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm 

- Thời gian: Từ 7h00 - 7h40, ngày 04/11/2021. 

- Địa điểm: Khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tượng đài đồng 

chí Hoàng Văn Thụ và Nghĩa trang Liệt sĩ Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

Thành phần tham gia: Căn cứ theo thông báo của UBND tỉnh (Sẽ có văn 

bản sau). 

2. Tham gia phối hợp các hoạt động tổ chức Lễ Kỷ niệm 190 năm Ngày 

thành lập tỉnh Lạng Sơn (Truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình 

Việt Nam) 

a) Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: Từ 08h30’, ngày 04/11/2021 (01 buổi). 

- Địa điểm: Sân vận động Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

b) Nội dung Chương trình: (Thời lượng: 120 phút; có chương trình kịch 

bản chi tiết riêng của UBND tỉnh). 

c) Thành phần tham gia, số lượng đại biểu tham gia trên cơ sở phân công 

của UBND tỉnh, UBND huyện sẽ lập danh sách phân bổ cụ thể sau. 

3. Tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng 

Đông Bắc, lần thứ XI năm 2021 tại tỉnh Lạng Sơn 

Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện trên cơ sở Kế 

hoạch của tỉnh, tham mưu Kế hoạch tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch các dân tộc vùng Đông Bắc, lần thứ XI năm 2021 của huyện Cao Lộc. 

4. Tổ chức chương trình văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao chào 

mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn 

Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tùy theo tình 

hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 để tham mưu lựa chọn hình thức tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền văn hóa văn nghệ, thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 

190 năm trên địa bàn huyện. 

Thời gian thực hiện: Trong tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2021. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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Giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cân đối kinh phí trên cơ sở tờ trình 

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

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Là đầu mối thường trực, tham mưu cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo, 

tổ chức, triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng 

hợp, báo cáo tình hình tiến độ thực hiện các nội dung công việc chuẩn bị tổ chức 

Kỷ niệm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Lạng Sơn đề ra.  

- Tăng cường tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công 

tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan, chỉnh trang đô thị. 

- Tuyên truyền, vận động các cơ quan, công sở, trường học, các hộ gia đình 

treo cờ Tổ quốc nhân dịp chào mừng kỷ niệm.   

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

- Chủ trì, tham mưu xây dựng Kế hoạch chi tiết tham gia Ngày hội Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc, lần thứ XI năm 2021 tại tỉnh Lạng 

Sơn; Kế hoạch chi tiết tham gia lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 190 

năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn của huyện. 

- Phối hợp đăng tải các tin, bài tuyên truyền về các hoạt động Kỷ niệm trên 

trang thông tin điện huyện. 

- Tuyên truyền về kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở 

tài liệu của Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh cung cấp; hướng dẫn các thiết chế 

văn hóa cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền lưu động, tuyên truyền miệng, 

trang trí cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu cấp bổ sung kinh phí cho việc tham gia các hoạt động tại Lễ kỷ 

niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn; Thẩm định kinh phí tham gia do 

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

Trên đây là Kế hoạch Phân công tổ chức triển khai các hoạt động Kỷ niệm 

190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-04/11/2021) của UBND 

huyện Cao Lộc ./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở VH,TT&DL tỉnh; (b/c);  

- CT, PCT UBND huyện;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PVP;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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