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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm  

Ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2020) 

và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất  
 
 

     

 Thực hiện Thông báo số 707/TB-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về 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; 

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;  

Thực hiện Kết luận số 520-KL/TU ngày 29/6/2020 của Thành ủy Lạng Sơn 

về Kết luận hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy kỳ thứ 61, ngày 25/6/2020; Thông 

báo số 05-TB/KLTT ngày 06/8/2020 của Thành ủy Lạng Sơn về Kết luận giao 

ban Thường trực Thành ủy; 

UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 

năm Ngày giải phóng thị xã Lạng Sơn - nay là thành phố Lạng Sơn (17/10/1950 - 

17/10/2020) và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm khẳng định và tôn vinh những 

thành tựu đã đạt được của Nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn nói riêng, 

tỉnh Lạng Sơn nói chung 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 giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, tin tưởng vào sự nghiệp 

đổi mới của Đảng và Nhà nước; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, 

truyền thống cách mạng của quê hương Lạng Sơn; bồi dưỡng, nâng cao nghĩa vụ, 

trách nhiệm cho các tầng lớp Nhân dân trong giai đoạn mới. 

 - Tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ động viên toàn Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân thành phố Lạng Sơn tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 

chính trị, mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố trong năm 2020 và 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. 

 - Quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hoá du lịch của thành phố Lạng Sơn 

nói riêng và của tỉnh Lạng Sơn nói chung trong thời kỳ phát triển và hội nhập. 
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 2. Yêu cầu 

 Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, 

đúng các quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện của thành phố, tránh phô 

trương hình thức, lãng phí.  

 II. NỘI DUNG 

 A. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 

1. Đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày 

giải phóng thành phố Lạng Sơn, 18 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn  

- Nội dung: Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng 

thành phố Lạng Sơn công trình trường THCS Hoàng Văn Thụ. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban, UBND các phường, xã liên quan. 

 2. Công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 

 - Nội dung tuyên truyền 

 Tập trung tuyên truyền truyền thống 70 năm Ngày giải phóng thành phố 

Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2020), 18 năm Ngày thành lập thành phố Lạng 

Sơn (17/10/2002 - 17/10/2020). 

 Tuyên truyền những thành tựu trong công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực 

gắn với giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Thành phố trong thời kỳ 

phát triển và hội nhập. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm lồng ghép với tuyên 

truyền, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động về thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ 

thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 -  Hình thức tuyên truyền 

 + Cổ động trực quan (treo pano, áp phích, băng rôn, trang trí cờ hoa, treo 

quốc kỳ…) tại trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các tuyến đường 

phố, chính và vận động các hộ gia đình treo quốc kỳ. 

 + Viết bài, đưa tin, phóng sự về thành tựu của Thành phố trên các phương 

tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử thành phố. 

 + Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh các phường, xã; tại các cuộc 

sinh hoạt của đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ dân phố, sinh hoạt khối, thôn… 

- Thời gian: Tập trung tuyên truyền từ tháng 9/2020 đến hết ngày 

20/10/2020 (đợt cao điểm từ ngày 01/10 đến ngày 20/10/2020). 

 - Vận động các hộ gia đình trên địa bàn treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ 

niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn, 18 năm Ngày thành lập 

thành phố Lạng Sơn, thời gian từ ngày 10/10 - 20/10/2020. 

 - Đơn vị thực hiện: Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn 

thành phố; Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể thành phố; phòng Văn hóa và Thông 

tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, UBND các phường, xã và các đơn vị liên 

quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. 
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3. Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị 

- Thay thế, sửa chữa kịp thời các hư hỏng hệ thống điện chiếu sáng công 

cộng, đèn trang trí đảm bảo chiếu sáng thường xuyên; chăm sóc cây xanh đô thị, 

vườn hoa, công viên; cắt tỉa cây tạo hình, thảm cây lá màu, trang trí chữ hoa chào 

mừng kỷ niệm.  

Cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý 

đô thị thành phố. 

- Triển khai công tác trật tự đô thị: Ra quân tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển 

quảng cáo trái phép tại các tuyến đường, phố trên địa bàn.  

Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố chủ trì phối hợp với UBND các 

phường, xã và các đơn vị liên quan thực hiện. 

- Thực hiện tổng vệ sinh các tuyến đường phố, ngõ xóm, khu dân cư. 

Cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch: Phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố. Đơn vị thực hiện: UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan. 

4. Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị  

- UBND các phường, xã lựa chọn 02 tuyến đường để xây dựng tuyến phố 

văn minh đô thị trên địa bàn quản lý. 

- UBND phường Chi Lăng, Vĩnh Trại, Tam Thanh lựa chọn 01 tuyến 

đường để xây dựng tuyến phố văn minh đô thị tiêu biểu. 

- Thời gian công nhận tuyến phố văn minh đô thị: Tháng 10/2020. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND các phường. 

- Đơn vị đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và tham mưu công nhận: Phòng 

Quản lý đô thị và các đơn vị liên quan.  

B. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 

1. Tổ chức Đoàn đại biểu lãnh đạo 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 01 - 15/10/2020. 

- Đơn vị thực hiện: Giao Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND - 

UBND, phòng LĐTB&XH tham mưu thực hiện. 

2. Khai trương Phố đi bộ Kỳ Lừa  

- Thời gian:  

+ Phương án 1: Từ 18h30 - 19h30 ngày 16/10/2020 (thứ Sáu) 

(Nếu tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng thành phố Lạng Sơn tại đường 

Hùng Vương vào tối ngày 16/10/2020). 
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+ Phương án 2: Từ 20h00 phút, ngày 16/10/2020 (Nếu tổ chức Lễ kỷ niệm 

70 năm giải phóng thành phố Lạng Sơn tại Hội trường vào sáng ngày 

16/10/2020). 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng QLĐT, Trung tâm VHTT, UBND 

phường Hoàng Văn Thụ và các phòng, ban, đơn vị liên quan. 

3. Tổ chức các hoạt động tại các trường học trên địa bàn 

 - Nội dung: Tổ chức các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về 70 năm Ngày 

giải phóng thành phố Lạng Sơn; 18 năm 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. 

 - Địa điểm: Tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn. 

 - Thời gian: Từ tháng 9 - 10/2020. 

 - Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường 

Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn triển khai thực hiện. 

 4. Tổ chức giải bóng đá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thành phố Lạng Sơn 

 - Thời gian: dự kiến từ ngày 10 - 18/10/2020 

 - Địa điểm: Sân bóng đá nhân tạo Phú Lộc IV, sân Hoa Biển 

 - Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. 

 5. Tổ chức Giải cầu lông, bóng bàn cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thành phố Lạng Sơn 

 - Thời gian: Dự kiến tổ chức thứ 7, chủ nhật; từ ngày 01 - 17/10/2020. 

 - Địa điểm: Nhà đa năng UBND thành phố. 

 - Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. 

 6. Tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao tại các phường, xã 

 - Thời gian: Từ ngày 01 - 17/10/2020 

 - Địa điểm: Tại các phường, xã. 

 - Đơn vị chủ trì thực hiện: Giao UBND các phường, xã căn cứ tình hình 

thực tế, mỗi đơn vị tổ chức ít nhất 01 hoạt động tọa đàm, văn hóa, văn nghệ, thể 

thao… chào mừng kỷ niệm. 

C. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 

1. Tổ chức dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm 

 - Thời gian: Từ 7h - 8h ngày 16/10/2020 (Thứ sáu). 

- Địa điểm: Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng 

chí Hoàng Văn Thụ và viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. 
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 - Thành phần tham dự:  

Thường trực Thành ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Lãnh 

đạo UBND các phường, xã. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội tham mưu Thông báo phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện. 

(Có Thông báo riêng). 

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thị xã Lạng Sơn (nay 

là thành phố Lạng Sơn) và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất  

2.1. Phương án 1: Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành 

phố Lạng Sơn tại sân khấu đường Hùng Vương 

a) Thời gian: Từ 20h00 phút, ngày 16/10/2020 (thứ Sáu). 

b) Địa điểm: Sân khấu đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn. 

c) Thành phần mời tham dự (không quá 200 đại biểu) 

- Đại biểu Trung ương: trân trọng mời đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước; mời một số bộ, ngành tham dự; 

- Đại biểu tỉnh, các huyện trong, ngoài tỉnh: Mời Thường trực Tỉnh ủy, 

HĐND, Lãnh đạo UBND; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh; 

Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; 

Đại diện Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa; các đồng chí 

nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ; 

Lãnh đạo một số quận, huyện, thành phố trong Hiệp hội các đô thị Việt 

Nam và một số đơn vị kết nghĩa; 

Thường trực Huyện ủy và UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại biểu thành phố Lạng Sơn: Thường trực Thành ủy, HĐND, Lãnh đạo 

UBND; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ; Lãnh đạo các phòng, 

ban, ngành, Đảng, đoàn thể thành phố; 

- Đại biểu phường, xã: Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND, 

UBMTTQ các phường, xã; 

- Một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.  

- Nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn. 

- Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lạng Sơn và của tỉnh 

Lạng Sơn. 

(Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình, Đài Phát 

thanh - Truyền hình Lạng Sơn). 
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d) Chương trình Lễ kỷ niệm theo Phương án 1 

- Đón tiếp đại biểu.  

 - Chương trình nghệ thuật tái hiện lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển 

thành phố Lạng Sơn (30 - 45 phút); 

 - Chào cờ; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

 - Diễn văn kỷ niệm (10 - 15 phút); 

 - Phóng sự "Thành phố Lạng Sơn 70 năm xây dựng và phát triển" (12 - 15 

phút); 

- Công bố và nghi lễ trao quyết định tặng thưởng Huân chương độc lập 

hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lạng Sơn; 

- Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo Tỉnh; 

- Lãnh đạo Thành phố phát biểu cảm ơn; 

- Tiếp tục chương trình nghệ thuật; 

- Kết thúc chương trình. 

2.2. Phương án 2: Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành 

phố Lạng Sơn và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất tại Hội trường 

Thành ủy - UBND thành phố (Nếu trời mưa, thời tiết không thuận lợi). 

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

b) Địa điểm: tại Hội trường Thành ủy - UBND thành phố. 

c) Thành phần dự: Như thành phần mời dự Lễ kỷ niệm tại sân khấu đường 

Hùng Vương (Riêng Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và Nhân dân các dân tộc thành 

phố: mời đại biểu đại diện). 

(Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình, Đài Phát 

thanh - Truyền hình Lạng Sơn). 

d) Chương trình Lễ kỷ niệm theo Phương án 2 

- Đón tiếp đại biểu; 

 - Chương trình nghệ thuật tái hiện lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển 

thành phố Lạng Sơn (30 - 45 phút); 

 - Chào cờ; 

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Diễn văn kỷ niệm (15 - 20 phút)  

- Phóng sự "Thành phố Lạng Sơn 70 năm xây dựng và phát triển" (12 - 15 

phút); 

- Công bố và nghi lễ trao quyết định tặng thưởng Huân chương độc lập 

hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lạng Sơn; 
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- Phát biểu của đại diện cán bộ lão thành cách mạng; 

 - Phát biểu của tuổi trẻ Lạng Sơn; 

- Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo Tỉnh; 

- Lãnh đạo Thành phố phát biểu cảm ơn; 

- Công tác Thi đua khen thưởng: tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá 

nhân tiêu biểu. 

- Bế mạc. 

3. Tổ chức 01 đêm giao lưu biểu diễn nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 

gắn với Khai trương Phố đi bộ Kỳ Lừa (Nếu tổ chức Lễ kỷ niệm tại Hội 

trường theo Phương án 2) 

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

- Địa điểm: Tại Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn. 

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Phòng VHTT, Trung tâm VHTT, các 

phòng, ban, đơn vị liên quan. 

4. Phương án tổ chức nếu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, sẽ điều chỉnh phương án tổ chức cho phù hợp, như: 

Điều chỉnh quy mô, địa điểm tổ chức, quy mô khách mời… 

5. Tiêu đề maket 
 

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn 

LỄ KỶ NIỆM 
70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THÀNH PHỐ LẠNG SƠN (17/10/1950 - 17/10/2020) 

VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT  
 

TP. Lạng Sơn, ngày 16 tháng 10 năm 2020 

(Có Kịch bản chi tiết riêng). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Chi từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ, nguồn xã hội hóa và các 

nguồn hợp pháp khác. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

 - Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND đôn đốc, hướng dẫn các đơn 

vị được giao chủ trì xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm.  
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- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức khai trương 

Phố đi bộ Kỳ Lừa. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm theo phân công của UBND thành phố. 

 - Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường công 

tác tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt 

động Kỷ niệm. Chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng phóng sự "Thành 

phố Lạng Sơn 70 năm xây dựng và phát triển" phát sóng trên truyền hình Lạng 

Sơn trước ngày tổ chức kỷ niệm và phát tại Lễ kỷ niệm. 

- Phối hợp với Báo Lạng Sơn phát hành số báo chuyên đề về thành phố 

Lạng Sơn nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Lạng Sơn, 18 năm Ngày thành 

lập thành phố. 

 - Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao. Hướng dẫn công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan trên 

địa bàn thành phố.  

 - Phối hợp tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Khuôn viên lưu niệm Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và Nghĩa trang liệt sĩ 

thành phố. 

 2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực 

quan, tuyên truyền thông tin lưu động trên địa bàn thành phố về các hoạt động 

chào mừng kỷ niệm 70 giải phóng thành phố Lạng Sơn và đón nhận Huân 

chương Độc lập hạng Nhất. 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh, phòng VHTT xây 

dựng chương trình tổng thể, kịch bản chi tiết, trang trí khánh tiết và các nội dung 

liên quan, đảm bảo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng Lạng Sơn 

theo Thông báo số 05-TB/KLTT ngày 06/8/2020 của Thành ủy Lạng Sơn về việc 

Kết luận giao ban Thường trực Thành ủy và nội dung tại Kế hoạch này.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể thao theo kế hoạch. 

 - Phối hợp tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Khuôn viên lưu niệm Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và Nghĩa trang liệt sĩ 

thành phố. 

3. Văn phòng HĐND-UBND 

 - Đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm; tham mưu triệu tập họp để rà soát các công việc có liên quan đối với các 

phòng, ban được phân công thực hiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm. 

 - Phối hợp với Trung tâm VHTT, phòng VHTT xây dựng chương trình 

tổng thể, kịch bản chi tiết tổ chức Chương trình kỷ niệm.  

- Tham mưu lập danh sách, phát hành giấy mời đại biểu. Chủ trì phối hợp 

với các đơn vị liên quan tham mưu phương án đón tiếp đại biểu tham dự Lễ kỷ 

niệm 70 năm giải phóng thành phố Lạng Sơn và Lễ khai trương Phố đi bộ Kỳ 

Lừa. 
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 - Dự thảo nội dung bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh và bài phát biểu đáp từ 

của Lãnh đạo thành phố trình bày tại Lễ kỷ niệm. 

 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

 - Tham mưu Thông báo phân công nhiệm vụ tổ chức Lễ dâng hương, dâng 

hoa Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn 

Thụ và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.  

 - Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu kế hoạch 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. 

5. Phòng Quản lý đô thị 

 - Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị chào mừng kỷ niệm 70 năm 

ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn, 18 năm Ngày thành lập thành phố. 

- Đôn đốc các phường, xã tập trung triển khai xây dựng tuyến phố văn 

minh đô thị và tuyến phố văn minh đô thị tiêu biểu đảm bảo theo Kế hoạch. 

6. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố: Phối hợp với UBND các 

phường, xã ra quân tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo trái phép tại các 

tuyến đường, phố trên địa bàn.  

 7. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

 - Tham mưu xây dựng kế hoạch và đôn đốc thực hiện công tác tổng vệ sinh 

môi trường các tuyến đường, khu dân cư chào mừng kỷ niệm. 

 - Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ phục vụ Lễ dâng hương, dâng hoa. 

 8. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh 

tiến độ và hoàn thành các công trình xây dựng chào mừng kỷ niệm. Tham mưu tổ 

chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố 

Lạng Sơn, 18 năm Ngày thành lập thành phố cho Trụ sở phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố và trường THCS Hoàng Văn Thụ. 

 9. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu bố trí ngân sách tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm và hướng dẫn các đơn vị sử dụng, quyết toán kinh phí theo 

đúng quy định.  

 10. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt 

động ngoại khóa tìm hiểu về 70 năm Ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn, 18 

năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn và phát động Ngày hội bảo vệ môi 

trường; tham mưu tổ chức ít nhất 01 hoạt động cấp Thành phố chào mừng kỷ 

niệm. 

11. Trung tâm Y tế, Đội Quản lý thị trường số 1: Xây dựng kế hoạch 

kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phục vụ các 

hoạt động kỷ niệm. 

 12. Phòng Nội vụ 
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- Tham mưu nghi thức công bố, trao quyết định tặng thưởng Huân chương 

độc lập hạng Nhất cho cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lạng 

Sơn tại Lễ kỷ niệm. 

- Tham mưu phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn; 18 năm ngày thành 

lập thành phố Lạng Sơn. Tham mưu công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng 

thành phố Lạng Sơn, 18 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn. 

 13. Công an thành phố, Ban CHQS thành phố: Xây dựng phương án 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm 

soát, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trước, trong và sau tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn; 18 năm ngày 

thành lập thành phố Lạng Sơn. 

 14. Đề nghị Văn phòng Thành ủy 

 - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy dự thảo nội dung bài Diễn văn kỷ 

niệm cho đồng chí Lãnh đạo thành phố trình bày tại Chương trình kỷ niệm.  

 - Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND lập danh sách, phát hành giấy 

mời các đại biểu dự Chương trình kỷ niệm. 

 15. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy 

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Thành ủy dự thảo nội dung bài Diễn văn 

kỷ niệm cho đồng chí Lãnh đạo thành phố trình bày tại Chương trình kỷ niệm.  

 - Hướng dẫn tuyên truyền về ý nghĩa truyền thống 70 năm ngày giải phóng 

thành phố Lạng Sơn; 18 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn để làm tài liệu 

hướng dẫn tuyên truyền và học tập cho cán bộ, nhân dân trong toàn thành phố. 

 16. Các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng 

kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung được giao chủ trì hoặc phối hợp thực 

hiện theo kế hoạch này. 

 17. Đề nghị MTTQ và các Đoàn thể thành phố  

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa các 

hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn, 18 

năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn, nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, 

góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, hội viên; chủ 

trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch này. Vận động xây dựng Nhà 

đại đoàn kết, Nhà tình thương... cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hội viên, đoàn 

viên có hoàn cảnh khó khăn. 

 - Đề nghị Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn phát động đợt cao điểm ra 

quân bóc dỡ quảng cáo rao vặt trên địa bàn chào mừng Lễ kỷ niệm. 

 18. UBND các phường, xã 

 - Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm theo Kế hoạch này nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực chào 
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mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn; 18 năm ngày thành 

lập thành phố Lạng Sơn.  

- Phát động phong trào thi đua trên địa bàn chào mừng kỷ niệm 70 năm 

ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn; 18 năm ngày thành lập thành phố Lạng 

Sơn. Căn cứ tình hình thực tế, mỗi phường, xã tổ chức ít nhất 01 hoạt động tọa 

đàm, văn hóa, văn nghệ, thể thao… chào mừng kỷ niệm. 

- Tuyên truyền nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường tạo không khí vui 

tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm. Thực hiện chỉnh trang đô thị; ra quân tháo 

dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo trái phép trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động 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. Vận động các cơ quan công sở trên địa bàn treo Cờ Tổ quốc, treo 

băng rôn hoặc chạy bảng chữ điện tử; các hộ gia đình treo Cờ Tổ quốc chào 

mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn, 18 năm Ngày 

thành lập thành phố Lạng Sơn, thời gian từ ngày 10/10 - 20/10/2020. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải 

phóng thành phố Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2020) và 18 năm thành lập thành 

phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2020) trên địa bàn thành phố. Yêu cầu các 

phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch, 

chương trình chi tiết tổ chức triển khai thực hiện. Gửi kế hoạch, chương trình về 

UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND-UBND, phòng VHTT thành phố) 

trước ngày 22/9/2020 để theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện./. 
 

  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Sở VHTT&DL; 

- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CV; 

- Lưu: VT; Trang TTĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-09-15T14:00:56+0700


		2020-09-15T14:00:57+0700


		2020-09-15T14:00:58+0700


		2020-09-15T14:00:58+0700


		2020-09-15T14:01:08+0700




