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Số: 2182 /UBND-VHTT 

V/v thực hiện công tác tuyên truyền, 
tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách 
mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày  04  tháng 9 năm 2019 

 

Kính gửi:  
- Các phòng: VHTT; Giáo dục và Đào tạo; 
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 
- UBND các phường, xã. 

 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-BCĐ ngày 16/10/2018 của Ban Chỉ đạo 
kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 về việc tổ chức 
các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 
(04/11/1909 - 04/11/2019), 

Ngoài các nhiệm vụ được UBND thành phố giao cho tại Kế hoạch số 
282/KH-UBND ngày 29/11/2018 và tại Công văn số 1960/UBND-VHTT ngày 
13/8/2019. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên 
truyền, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn 
Thụ, cụ thể như sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường học trực thuộc tổ chức các hoạt động tọa đàm, sinh 
hoạt nói chuyện chuyên đề, ngoại khóa, trải ngiệm thực tế… tìm hiểu về cuộc 
đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ và quá trình hình thành 
và phát triển của tỉnh Lạng Sơn.  

- Tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh các trường học 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 sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân 
tộc” theo hướng dẫn của thành phố và của ngành dọc cấp trên. 

- Chỉ đạo các trường học mang tên đồng chí Hoàng Văn Thụ xây dựng kế 
hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí 
Hoàng Văn Thụ, báo cáo UBND thành phố (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo 
tổng hợp) trước ngày 20/9/2019.  

Chỉ đạo các trường học khác xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động 
chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, báo cáo 
UBND thành phố (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp) trước ngày 
20/9/2019. 

- Kết thúc các chương trình, các hoạt động, đề nghị phòng GD&ĐT báo 
cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) 
trước ngày 08/11/2019. 
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2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Cung cấp nội dung tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của 
đồng chí Hoàng Văn Thụ để các phường, xã thực hiện tuyên truyền trên hệ 
thống loa truyền thanh, tại các cuộc họp phường, xã, khối, thôn... 

- Tuyên truyền các clip, các nội dung câu khẩu hiệu chào mừng 188 năm 
Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) và 110 năm Ngày sinh 
đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) trên màn hình led. 

- Tham mưu cho UBND thành phố văn bản đề nghị Đài phát thanh - 
Truyền hình tỉnh Lạng Sơn xây dựng các tin, bài, chuyên mục, phóng sự về các 
hoạt động chào mừng trên địa bàn thành phố; tăng cường phát tin, bài về thân thế 
sự nghiệp đồng chí Hoàng Văn Thụ trên sóng phát thanh tại thành phố Lạng Sơn. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao  

Thực hiện tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí 
Hoàng Văn Thụ qua hệ thống thông tin lưu động; trang trí cổ động trực quan, 
các cổng chào điện tử… trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện từ ngày 
01/10 đến hết ngày 04/11/2019 (cao điểm từ 25/10 – 04/11/2019). 

4. UBND các phường, xã 

- Phường Hoàng Văn Thụ tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 
năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ hiệu quả, thiết thực, báo cáo kế hoạch 
tổ chức hoạt động về UBND thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước 
ngày 209/2019. 

- Thực hiện tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí 
Hoàng Văn Thụ trên hệ thống loa truyền thanh, tại các cuộc sinh hoạt của đoàn 
thể chính trị - xã hội, các tổ dân phố, sinh hoạt khối, thôn... Thời gian thực hiện 
từ ngày 01/10 đến hết ngày 04/11/2019 (cao điểm từ 25/10 – 04/11/2019). 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở VH,TT&DL tỉnh; 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- Chủ tịch, các Phó CT (c/đ); 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Nông Bích Diệp 
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