
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 518 /TB-UBND        Lạng Sơn, ngày  06  tháng 9 năm 2019
 

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh  

tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh  
đồng chí Hoàng Văn Thụ ở huyện Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn 

  

 Ngày 03/9/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có 
buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng 
Văn Thụ tại huyện Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn. Tham gia buổi làm việc 
có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo 
sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giao 
thông vận tải, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng, lãnh đạo xã Hoàng Văn 
Thụ, huyện Văn Lãng, lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; đại diện các nhà 
thầu: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, kiểm định, thi công 
xây lắp công trình. 

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường các công trình: Đường vào Khu 
lưu niệm, các hạng mục công trình trong Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn 
Thụ tại huyện Văn Lãng; Khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ tại 
thành phố Lạng Sơn; nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng, UBND 
thành phố Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo và ý kiến của các 
đại biểu dự kiểm tra, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kết 
luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Năm 2019, là năm tỉnh Lạng Sơn trang trọng tổ chức kỷ niệm 110 năm 
ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), đây là niềm vinh 
dự, tự hào và là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc 
tỉnh Lạng Sơn đối với những cống hiến, sự hy sinh của Người chiến sĩ Cộng sản 
ưu tú - một Bậc tiền bối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian 
vừa qua cấp ủy, chính quyền các cấp và đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào 
mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. Đối với huyện Văn 
Lãng và thành phố Lạng Sơn đã chủ động quan tâm chỉ đạo công tác trùng tu, 
tôn tạo di tích, cải tạo, sửa chữa và chỉnh trang nhiều hạng mục công trình để kỷ 
niệm 110 ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), kỷ 
niệm 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019). Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực phối hợp để triển 
khai các hoạt động, các hạng mục công trình cơ bản đạt tiến độ theo chỉ đạo của 
tỉnh; qua đó thể hiện được trách nhiệm, tình cảm của các tập thể, cá nhân về việc 
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tôn vinh, bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn và sự hy sinh cao 
cả của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của 
dân tộc Việt Nam. 

Đến nay, công trình cải tạo, sửa chữa hư hỏng cục bộ nền mặt đường đoạn 
Km0-Km8, ĐH 17 (Tân Mỹ - Hoàng Văn Thụ) đã và đang được triển khai thi 
công tích cực; hạng mục công trình cải tạo, sửa chữa trong Khu lưu niệm, Nhà 
tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ cơ bản hoàn thiện (còn một phần cổng và 
tường rào đang thực hiện); hạng mục khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn 
Thụ, Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ tại thành phố Lạng Sơn được đẩy 
nhanh tiến độ; các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động 
như 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”, Hội thảo khoa học “Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền 
bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn”... đã tích cực 
triển khai, bảo đảm theo thời gian và kế hoạch đề ra. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì còn một số công việc 
tiến độ chậm như: Công trình sửa chữa đoạn Km0-Km8, ĐH 17 (đường Tân 
Mỹ - Hoàng Văn Thụ),  giá trị thực hiện đến nay mới đạt khoảng 54%, khối 
lượng các hạng mục còn lại khá lớn, đặc biệt là vị trí cống hộp và hạng mục 
sửa chữa hộ lan, cống thoát nước; công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên 
đối với đoạn đường thực hiện chưa tốt dẫn đến nhiều đoạn rãnh dọc bị lấp làm 
cho nước tràn ra đường gây hư hỏng kết cấu mặt đường, cây cỏ che khuất tầm 
nhìn; hệ thống an toàn giao thông (biển báo, cọc tiêu…) không đảm bảo… 
Hiện vật trưng bày tại Khu lưu niệm, Nhà tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn 
Thụ sưu tầm chưa nhiều, chưa chú ý bảo quản theo quy định; hạng mục cây 
xanh, cảnh quan thuộc công trình cải tạo, sửa chữa khuôn viên tượng đài đồng 
chí Hoàng Văn Thụ tại thành phố Lạng Sơn chưa được tập trung thực hiện 
song song với các hạng mục khác... 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện các công 
việc cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và 
những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với cách mạng Việt 
Nam bằng nhiều hình thức, nội dung  đa dạng, phong phú, phải đảm bảo trang 
trọng, thiết thực, hiệu quả, có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, 
lãng phí và phù hợp với thực tiễn. 

2. Tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cấp xã để 
chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí Hoàng Văn 
Thụ và 188 năm ngày thành lập tỉnh từ tỉnh đến cơ sở; khẩn trương rà soát lại tất 
cả những công việc liên quan, chuẩn bị chu đáo, khoa học để tổ chức thành công 
các hoạt động kỷ niệm. 
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3. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để 
đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình theo đúng tiến độ, bảo đảm 
chất lượng và thẩm mỹ. 

4. UBND huyện Văn Lãng: 

- Tập trung chỉ đạo Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công công trình: Cải 
tạo, sửa chữa hư hỏng cục bộ nền mặt đường đoạn Km0-Km8 (Tân Mỹ - Hoàng 
Văn Thụ) lập kế hoạch chi tiết, có biện pháp thi công khoa học, tăng cường thiết 
bị và nhân lực để tăng mũi thi công, đảm bảo tiến độ, trong đó đặc biệt lưu ý 
biện pháp thi công hạng mục cống hộp đảm bảo an toàn.  

- Thực hiện chỉnh trang cây xanh, ốp đá đảm bảo mỹ quan, phù hợp kiến 
trúc Khu nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ; cắt tỉa đối với hàng cây dâm 
bụt trên đường vào Khu lưu niệm đảm bảo thẩm mỹ và an toàn giao thông. 
Riêng đối với tấm vách (nhà sàn) Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ giữ 
nguyên hiện trạng; nếu cần thay thế đảm bảo độ bền của công trình thì tiến hành 
thay sau dịp Lễ kỷ niệm. 

- Huyện và xã Hoàng Văn Thụ tổ chức phát động phong trào thi đua cao 
điểm kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ đến đông đảo đội 
ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, đảm bảo đông đảo 
các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng. 

5. UBND thành phố Lạng Sơn: 

- Chỉ đạo Nhà thầu thi công công trình: Cải tạo, sửa chữa khuôn viên 
tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ tại thành phố thực hiện ngay hạng mục cây 
xanh, cảnh quan khu vực khuôn viên tượng đài để đảm bảo kịp thời; lưu ý kiểm 
soát kỹ yêu cầu kỹ thuật về thoát nước của hạng mục sân khuôn viên. 

- Tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm để chào mừng kỷ niệm 
110 ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm ngày thành lập tỉnh với nội 
dung chi tiết, cụ thể trên địa bàn. 

6. Về tiến độ hoàn thành các công trình: Các đơn vị chủ đầu tư cần đẩy 
nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình kỷ niệm 110 năm ngày 
sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, thời gian xong trước ngày 30/9/2019. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung, chủ động mọi nỗ lực để 
tổng hợp và hoàn thiện chương trình tổng thể kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí 
Hoàng Văn Thụ và 188 năm ngày thành lập tỉnh trình đúng thời gian (trước 
ngày 20/9/2019), bảo đảm nội dung cụ thể, chi tiết, đầy đủ, khoa học, trang 
trọng và thiết thực; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về các di tích 
trên địa bàn tỉnh, có văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố kiểm tra, giám 
sát hoạt động tu bổ, tôn tạo và quản lý di tích trên địa bàn thường xuyên, kịp 
thời, đúng theo quy định. 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn chủ động, có trách 
nhiệm cao, tiếp tục xây dựng nhiều tin, bài, phóng sự có chất lượng tuyên truyền 
về thân thế, sự nghiệp, công lao và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng 
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văn Thụ; để lại ấn tượng sâu sắc đối với đông đảo khán giả, tạo hiệu ứng tuyên 
truyền, sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. 

III. ĐỐI VỚI CÁC KIẾN NGHỊ 

1. Về trưng bày hiện vật Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ: Yêu cầu 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương báo cáo cụ thể, tổng kinh phí, đề 
xuất trưng bày các hiện vật, hệ thống tủ, bục bệ trưng bày… bảo đảm tính thẩm 
mỹ, phù hợp với không gian, cảnh quan khu di tích. 

2. Về nguồn vốn, kinh phí: Giao Sở Tài chính tổng hợp cân đối kinh phí 
liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 
188 năm ngày thành lập tỉnh do các cơ quan đề xuất trên tinh thần tiết kiệm, 
hiệu quả; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương, tập trung cao độ để 
thực hiện các nội dung nêu trên, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 
15/9/2019; Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp các kết quả trên và 
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/9/2019./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, TP; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, KTTH, KTN, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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