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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:  346  /KH-UBND 

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

 
TP. Lạng Sơn, ngày   26   tháng 12 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH  

Tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2020 
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2020 trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thông báo số 707/TB-UBND ngày 12/12/2019 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn v/v kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng 
tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020 tại cuộc họp xem xét Kế hoạch tổ chức 
các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
Thông báo số 291-TB/KLTT ngày 21/12/2019 của Thành ủy Lạng Sơn về việc 
Kết luận giao ban Thường trực Thành ủy, 

UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức, tham gia các ngày kỷ niệm, 
sự kiện quan trọng năm 2020 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn như sau: 

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, 
của tỉnh, thành phố tnhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử 
dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, ý chí tự cường dân tộc; 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 Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

-Thông qua các hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ 
động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành 
các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2020 và Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 

2. Yêu cầu: Tổ chức các hoạt động đảm bảo trang trọng, thiết thực,hiệu 
quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.  

B/ NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG  

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHÀO MỪNG CÁC NGÀY KỶ NIỆM, 
SỰ KIỆN QUAN TRỌNG NĂM 2020 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020: Lễ 
hội Hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III xuân Canh Tý 2020, Khai mạc Lễ hội xuân Xứ 
Lạng năm 2020; Tuần lễ Văn hóa - Du lịch, các lễ hội truyền thống năm 2020.  
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- Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của 
tỉnh, thành phố Lạng Sơn:  

Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2020); Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền 
nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); Kỷ niệm 130 năm ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Kỷ niệm 75 năm Cách mạng 
tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt 
trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). 

Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri 
(17/8/1910 - 17/8/2020); Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 
- 27/9/2020); Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Biên giới (1950 - 2020). 

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 
17/10/2020), 18 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 
17/10/2020). 

- Tuyên tuyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng 
Sơn lần thứ XXIII, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, 
nhiệm 2020 - 2025,tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII... 

2. Thời gian tuyên truyền 

Trong năm 2020. Đối với mỗi sự kiện, lễ kỷ niệm tập trung tuyên truyền 
cao điểm trước 01 tháng và trong tháng diễn ra hoạt động đó. 

3. Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền trên các báo chí trung ương và tỉnh Lạng Sơn; trên các báo 
điện tử, màn hình led, xe thông tin lưu động; tuyên truyền, trang trí cổ động 
trực quan trên đường phố và các hình thức tuyên truyền khác. 

4. Cơ quan thực hiện: Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn. 
Phòng VHTT, Trung tâm VHTT, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan 
thực hiện. 

II. TỔ CHỨC, THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG THEO THƯỜNG NIÊN, 
ĐỊNH KỲ 

1. Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 

a) Tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III Xuân Canh Tý 2020 

 - Thời gian: Từ ngày 19/01/2020 đến hết ngày 01/02/2020 (tức từ ngày 
25 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến ngày 08 tháng Giêng năm Canh Tý). 

 - Địa điểm - không gian tổ chức: Công viên Chi Lăng, phường Chi Lăng 
và thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. 

- Nội dung các hoạt động: 

(1) Tham gia trưng bày Triển lãm ảnh đẹp về Hoa đào và ảnh đẹp về du 
lịch các huyện, thành phố Lạng Sơn. 
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(2) Thực hiện trang trí đường hoa Xuân tại Công viên Chi Lăng giai đoạn 
2 (đoạn từ Cầu Đông Kinh đến Cầu Thụ Phụ). 

(3) Tổ chức Hội chợ hoa đào gắn với tuyến điểm tham quan du lịch vườn 
đào tại xóm Bản Cao, thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc. 

(4) Các phường, xã lựa chọn các vườn hoa Đào đẹp để tham gia cuộc thi 
Vườn cây hoa Đào đẹp Xứ Lạng - xuân Canh Tý 2020 do tỉnh tổ chức 

Số lượng Vườn đào; thời gian tham gia: thực hiện theo Kế hoạch của 
UBND thành phố về việc tham gia các hoạt động Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần 
thứ III - Xuân Canh Tý năm 2020. 

- Cơ quan thực hiện: Phòng VHTT, Kinh tế, Trung tâm VHTT, UBND 
các phường, xã và các đơn vị liên quan thực hiện. 

(Có kế hoạch chi tiết riêng). 

b) Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020 

- Địa điểm: Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Nội dung  

(1) Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2020), chào mừng Đại 
hội đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

(2) Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Thực 
hiện theo Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 18/12/2019 của Thành ủy Lạng Sơn. 

(3) Tổ chức thăm, tặng quà, chúc tết, gặp mặt đầu xuân. 

(4) Chương trình dâng hương, dâng hoa tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và Nghĩa trang Liệt sĩ thành 
phố (Thực hiện theo Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 22/11/2019 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn). 

(5) Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân. 

(6) Công tác trang trí, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. 

(7) Tổ chức Tết trồng cây và ra quân làm thủy lợi nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. 

(Các nội dung cụ thể thực hiện theo Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 
25/12/2019 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 
03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý năm 2020). 

c) Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống và Tuần lễ 
Văn hóa - Du lịch năm 2020 

- Thời gian: từ ngày 14/02 đến hết ngày 20/02/2020 (tức từ ngày 21 đến 
hết ngày 27 tháng Giêng năm Canh Tý). 
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- Địa điểm: Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Nội dung  

(1) Tổ chức Festival nghệ thuật đường phố vào tối ngày 19/03/2020 (tức 
ngày 26 tháng Giêng năm Canh Tý) tại tuyến đường Trần Đăng Ninh (đoạn từ 
đền Kỳ Cùng đến đường Minh Khai). 

(2) Tổ chức Hội chợ trưng bày, bán các sản phẩm địa phương và Hội thi 
“Hương sắc ẩm thực” lần thứ IV từ ngày 19 - 20/02/2020 (tức ngày 26 -27 tháng 
Giêng năm Canh Tý) tại Trung tâm Hội chợ Thương mại tỉnh Lạng Sơn. 

(3) Công bố Đề án “Phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045”. 

(4) Tổ chức các lễ hội truyền thống thành phố Lạng Sơn xuân Canh Tý 2020. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Giao phòng VHTT tham mưu xây dựng kế hoạch 
tổ chức các hoạt động Tuần lễ Văn hóa - Du lịch 2020 và Lễ hội truyền thống. 

(Có kế hoạch, kịch bản chi tiết riêng). 

2. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi 
đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 
lần thứ X 

a) Thời gian tổ chức:  

- Cấp phường, xã: Hoàn thành trong quý I/2020. 

- Cấp Thành phố: tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến”, hoàn thành trong 
quý II/2020. 

b) Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ, UBND các phường, xã và các đơn 
vị liên quan. 

(Các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 228/KH-UBND 
ngày 25/7/2019 của UBND thành phố v/v tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 
các cấp và tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V Đại hội thi 
đua yêu nước toàn quốc lần thứ X). 

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NĂM 
TRÒN, NĂM LẺ 5 CỦA ĐẤT NƯỚC 

1. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 
- 03/02/2020): Thực hiện theo nội dung mục b/1/II/ B của Kế hoạch này. 

Trong đó, các đơn vị liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ được 
giao tại Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 18/12/2019 của Thành ủy Lạng Sơn. 

 2. Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 
đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) 

 (1) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể thao thiết 
thực chào mừng kỷ niệm tại địa bàn quản lý. 
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 Đơn vị thực hiện: Phòng VHTT, Trung tâm VHTT, UBND các phường, xã 
và các đơn vị liên quan. 

(2) Phối hợp với Sở VHTT&DL tổ chức 01 đêm biểu diễn nghệ thuật 
chuyên nghiệp và quần chúng chào mừng kỷ niệm. 

Thời gian: 20h00, ngày 29/4/2020. 

Địa điểm: Tại Trung tâm hội chợ thương mại tỉnh Lạng Sơn (đường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn). 

Cơ quan tham mưu phối hợp thực hiện: Phòng VHTT, Trung tâm VHTT. 

(3) Hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công 
trên địa bàn: Giao phòng LĐTB&XH phối hợp với Ban CHQS thành phố tham 
mưu. 

(4) Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, về nguồn tìm hiểu về ý nghĩa lịch 
sử ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để các học sinh luôn hướng 
về cội nguồn dân tộc, thêm yêu quê hương, đất nước: Giao phòng Giáo dục và 
Đào tạo chỉ đạo các trường học thực hiện. 

3. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-
19/5/2020) 

(1)  Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ theo Đoàn của tỉnh. 

Thời gian: 8h00, ngày 18/5/2020. 

Cơ quan tham mưu thực hiện: Giao phòng Lao động - TB&XH tham mưu 
Thông báo phân công nhiệm vụ các đơn vị liên quan thực hiện. 

(2) Tổ chức 01 đêm biểu diễn nghệ thuật quần chúng chào mừng Kỷ 
niệm. 

Thời gian: 20h00, ngày 18/05/2020.   

Địa điểm: Tại Trung tâm hội chợ thương mại tỉnh Lạng Sơn (đường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn). 

Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Trung tâm VHTT. 

Cơ quan phối hợp: Phòng VHTT và các đơn vị liên quan. 

(3) Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ: Đề nghị Thành đoàn chủ trì, phối 
hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan thực hiện. 

(4) Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày sinh nhật Bác: Giao 
phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thực hiện. 

(5) Các phòng, ban, đơn vị liên quan; UBND các phường, xã tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, tọa đàm, văn hóa văn nghệ, thể thao thiết thực chào mừng 
kỷ niệm tại địa bàn quản lý. 
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4. Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và 
Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 
02/9/2020) 

(1) Phối hợp với Sở VHTT&DL tổ chức 01 đêm biểu diễn nghệ thuật 
chào mừng kỷ niệm. 

Thời gian: Trong khoảng từ 18/8 - 2/9/2020. 

Địa điểm: Trung tâm hội chợ thương mại tỉnh Lạng Sơn (đường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn). 

Cơ quan tham mưu phối hợp thực hiện: Phòng VHTT, Trung tâm VHTT. 

(2)  Giao UBND phường Tam Thanh tổ chức 01 chương trình văn nghệ 
quần chúng chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 
19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(02/9/1945 - 02/9/2020). 

(3) Các phòng, ban, đơn vị liên quan; UBND các phường, xã tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 
tại địa bàn quản lý. 

5. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt 
Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) 

(1)  Phối hợp với Sở VHTT&DL, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 
tổ chức 01 đêm biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng chào mừng 
kỷ niệm. 

Thời gian: 20h00, ngày 18/11/2020. 

Địa điểm: Trung tâm hội chợ thương mại tỉnh Lạng Sơn (đường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn). 

Cơ quan tham mưu phối hợp thực hiện: Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam 
thành phố; Phòng VHTT; Trung tâm VHTT. 

(2) Các phòng, ban, đơn vị liên quan; UBND các phường, xã tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 
tại địa bàn quản lý. 

IV. THAM GIA, PHỐI HỢP TỔ CHỨC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ 
LỚN TỈNH LẠNG SƠN  

1. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-
17/8/2020) 

- Tuyên truyền, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động và 
nhân dân tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và 
những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách 
mạng Việt Nam” theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn. 

Cơ quan tham mưu thực hiện: Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng 
dẫn triển khai thực hiện trên địa bàn. 
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- Tuyên truyền tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc viết về đồng chí Lương 
Văn Tri và ca ngợi quê hương Văn Quan. 

Cơ quan tham mưu phối hợp thực hiện: Phòng VHTT; Trung tâm VHTT; 
UBND các phường, xã. 

2. Kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020) 

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền, hành hương về nguồn, 
thăm các di tích lịch sử cách mạng gắn với cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. 

Cơ quan thực hiện: Phòng VHTT; Giáo dục và Đào tạo; Thành đoàn; các 
phòng, ban, đơn vị liên quan. 

3. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Biên giới (1950-2020)  

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền và hành hương về 
nguồn, thăm các di tích ghi dấu về Chiến thắng biên giới thu đông 1950. 

Cơ quan thực hiện: Phòng VHTT; Giáo dục và Đào tạo; Thành đoàn; các 
phòng, ban, đơn vị liên quan. 

 V. TỔ CHỨC KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG LẠNG SƠN 
(17/10/1950 - 17/10/2020) 

1. Lễ dâng hương, dâng hoa Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và viếng nghĩa trang Liệt sỹ 
thành phố theo Đoàn của tỉnh 

- Thời gian: Từ 7h00 - 8h30, ngày 16/10/2020. 

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Giao phòng Lao động - TB&XH tham 
mưu thông báo phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan thực hiện. 

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Lạng Sơn  

* Phương án 1: Tổ chức Lễ kỷ niệm 

- Quy mô: Cấp thành phố (Chương trình được truyền hình trực tiếp trên 
sóng truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn). 

- Thời gian: 9h00, ngày 16/10/2020 (thứ Sáu). 

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy - UBND thành phố Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Giao phòng VHTT tham mưu Kế hoạch thực hiện. 

* Phương án 2: Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 gắn với chương trình nghệ 
thuật chào mừng 

- Quy mô: Cấp thành phố (Chương trình được truyền hình trực tiếp trên 
sóng truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn). 

- Thời gian: Từ 19h30 - 21 giờ, ngày 16/10/2020 (thứ Sáu). 

- Địa điểm: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Giao phòng VHTT tham mưu Kế hoạch thực hiện. 
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 3. Tổ chức Đoàn đại biểu lãnh đạo đến thăm hỏi, tặng quà các đồng 
chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố nghỉ hưu trên địa bàn; các gia đình 
chính sách, người có công tiêu biểu  

- Thời gian: Từ ngày 05 - 15/10/2020. 

- Đơn vị thực hiện: Giao Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND - 
UBND, phòng LĐTB&XH tham mưu thực hiện. 

4. Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị 

- Thời gian: Thực hiện xong trước ngày 15/10/2020. 

- Nội dung: Trang trí hoa tươi; trang trí cổ động trực quan; hoàn thiện 
phương án vẽ tranh tường theo Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 03/12/2019 
của UBND thành phố. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng QLĐT, Trung tâm VHTT, Thành đoàn và các 
phòng, ban, đơn vị liên quan. 

5. Tổ chức 01 đêm giao lưu biểu diễn nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 
(Nếu thực hiện Phương án 1) 

- Thời gian: 20h00 - 21h30 ngày 16/10/2020 (thứ Sáu).   

- Địa điểm: Trung tâm hội chợ thương mại tỉnh Lạng Sơn, đường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Trung tâm VHTT, phòng VHTT, các 
phòng, ban, đơn vị liên quan. 

6. Tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch thành phố Lạng Sơn” 

- Thời gian phát động: Từ tháng 3 - 9/2020. 

- Thời gian tổng kết, trao giải: dự kiến giữa tháng 10/2019. 

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Phòng VHTT và các đơn vị liên quan. 

7. Khai trương tuyến phố đi bộ 

- Thời gian: Ngày 16/10/2020 (thứ Sáu).   

- Địa điểm: Tại phố đi bộ. 

- Cơ quan tham mưu thực hiện: phòng VHTT, QLĐT, Công an thành phố 
và các phòng, ban, đơn vị liên quan. 

8. Tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng  

- Thời gian: Ngày 10 - 11/10/2020. 

- Địa điểm: Thành phố Lạng Sơn. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Trung tâm VHTT. 

- Cơ quan phối hợp: phòng VHTT, các phòng, ban, đơn vị liên quan. 

9. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã căn cứ tình tình 
thực tế trên địa bàn, tổ chức các hoạt động tọa đàm, tuyên truyền, văn hóa văn 
nghệ, thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm tại địa bàn quản lý. 

Trong đó, phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tổ chức các 
hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về 70 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn; 18 năm 
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Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn, trong đó có ít nhất 01 hoạt động cấp thành 
phố do phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì. 

UBND các phường, xã, mỗi phường, xã tổ chức ít nhất 01 hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể thao… chào mừng kỷ niệm. 

(Có Kế hoạch chi tiết riêng). 

C/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch khung này, yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì xây 
dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết triển khai thực hiện. 

2. Giao Văn phòng HĐND - UBND thành phố, phòng VHTT theo dõi, 
đôn đốc các đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện các nhiệm 
vụ được phân công, dảm bảo theo tiến độ thời gian và đạt hiệu quả. 

3. Trong quá trình triển khai, nếu có nội dung thay đổi hoặc phát sinh, các 
đơn vị báo cáo UBND thành phố để xem xét điều chỉnh, bổ sung các hoạt động 
cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./. 

 
 
Nơi nhận:                                                                                  
- UBND tỉnh (b/c); 
- TT Thành ủy (b/c);                                                                 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Sở VH,TT&DL tỉnh;  
- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể TP; 
- UBND các phường, xã; 
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP.                                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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