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ĐỀ ÁN
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm
Ngày sinh đồng chí Lƣơng Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020)
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Đồng chí Lương Văn Tri - một chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất đã
dành trọn cuộc đời cho công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và hy sinh cho sự
nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Nhân dân Việt Nam.
Từ một người thanh niên giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng, gia
nhập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên năm 1928. Năm 1929, được kết nạp vào
Đông Dương Cộng sản Đảng, một trong ba tổ chức Đảng tiền thân của Đảng Cộng
sản Việt Nam. Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đồng
chí trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tư cách là đảng viên Đảng
Cộng sản Việt Nam thuộc Chi bộ Đảng vùng núi biên giới Việt - Trung, đồng chí
được phân công chỉ đạo xây dựng, phát triển phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn.
Trong quá trình vừa hoạt động xây dựng, phát triển phong trào cách mạng, từ năm
1933 - 1935, đồng chí được tổ chức Đảng bố trí theo học tại Trường quân sự
Hoàng Phố (Quảng Tây, Trung Quốc). Năm 1939, đồng chí là Ủy viên Ban
Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, chuyên trách công tác quân sự của Xứ ủy. Từ 1939 1941, đồng chí đã chỉ đạo tổ chức một số lớp huấn luyện quân sự cho Xứ ủy Bắc
Kỳ. Sau cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940), thực hiện chủ trương của Đảng về
duy trì Đội du kích Bắc Sơn, đồng chí được Trung ương phân công đảm nhiệm
chức vụ Chỉ huy trưởng Đội du kích Bắc Sơn, chỉ đạo duy trì củng cố phong trào
cách mạng ở Bắc Sơn, từng bước tạo tiền đề cho xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn Võ Nhai. Tháng 02 năm 1941, Đội cứu quốc quân Bắc Sơn thành lập, đồng chí
được phân công làm Chỉ huy trưởng Đội cứu quốc quân Bắc Sơn. Sau Hội nghị
Trung ương 8 (Tháng 5 năm 1941), Trung ương phân công đồng chí Phùng Chí
Kiên đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, đồng chí
Lương Văn Tri đảm nhiệm chức vụ chính trị viên Đội cứu quốc quân Bắc Sơn.
Sự nghiệp hoạt động cách mạng của người chiến sĩ Cộng sản Lương Văn Tri
đã góp phần to lớn cho việc gây dựng, phát triển phong trào cách mạng tỉnh Lạng
Sơn thời kỳ 1930 - 1945, góp phần xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai, một
trong những căn cứ địa cách mạng đầu tiên do Trung ương Đảng trực tiếp tổ chức
và lãnh đạo, có đóng góp quan trọng trong tổ chức, xây dựng Đội cứu quốc quân
Bắc Sơn, một trong những tổ chức vũ trang cách mạng đầu tiên của Đảng, tiền thân
của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của đồng
chí Lương Văn Tri cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc là biểu tượng cao
đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải
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phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (1930 1945), mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn.
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn
Tri (17/8/1910 - 17/8/2020), UBND huyện Văn Quan xây dựng Đề án tổ chức các
hoạt động chào mừng kỷ niệm nhằm tiếp tục tôn vinh công lao to lớn của đồng chí
Lương Văn Tri đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; giáo dục tinh thần yêu nước,
lòng tự hào về truyền thống cách mạng của Nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan
nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung; thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn của
thế hệ mai sau đối với người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời,
thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tạo nguồn động viên, khơi dậy
lòng tự hào dân tộc, thôi thúc Nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan tiếp tục thi đua
phấn đấu đi lên, xây dựng quê hương Văn Quan ngày càng giàu đẹp và phát triển.
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÔN VINH CÔNG LAO CỦA ĐỒNG
CHÍ LƢƠNG VĂN TRI
Trong những năm qua, để tôn vinh, ghi nhận, bày tỏ lòng thành kính, tri ân
những đóng góp to lớn và sự hi sinh của đồng chí Lương Văn Tri đối với Đảng,
với cách mạng Việt Nam, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã tập trung
nghiên cứu làm sáng tỏ thêm về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng
của đồng chí Lương Văn Tri để biên soạn, phát hành sách và các ấn phẩm, lấy tên
đồng chí Lương Văn Tri đặt tên cho nhiều công trình công cộng như: Trường học,
đường phố... Đồng thời, đầu tư xây dựng điểm di tích gắn liền với quá trình hoạt
động cách mạng của đồng chí trên địa bàn tỉnh và xây dựng công trình Tượng đài
tưởng niệm đồng chí Lương Văn Tri tại huyện Văn Quan - quê hương của đồng
chí… phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước cho các
thế hệ. Tuy nhiên, xét thấy công tác tôn vinh trong thời gian qua đối với đồng chí
Lương Văn Tri chưa tương xứng với công lao, đóng góp của Đồng chí đối với
phong trào Cách mạng Việt Nam, cụ thể như sau:
1. Đồng chí Lƣơng Văn Tri chƣa đƣợc xem xét công nhận là Lãnh đạo
tiền bối tiêu biểu
Theo Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ
niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây
dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt
của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, thì đồng chí Lương Văn Tri
không nằm trong danh sách Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu (Là các đồng chí đã giữ
những cương vị lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước từ năm 1945 về trước, có
công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc). Đây là một thiệt
thòi lớn cho Đảng bộ và Nhân dân huyện Văn Quan nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói
chung, chưa ghi nhận đúng và đầy đủ những đóng góp, cống hiến của đồng chí
Lương Văn Tri với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.
Do vậy, nhằm tiếp tục tôn vinh công lao to lớn của đồng chí Lương Văn Tri
đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào về
truyền thống cách mạng của Nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan nói riêng và tỉnh
Lạng Sơn nói chung; thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn của thế hệ mai sau đối
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với người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thì việc lập hồ sơ đề nghị Bộ
Chính trị xem xét công nhận đồng chí Lương Văn Tri là Lãnh đạo tiền bối tiêu
biểu là việc làm hết sức có ý nghĩa và cần thiết.
2. Các công trình tƣởng niệm đồng chí Lƣơng Văn Tri
2.1. Thực trạng Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri tại xã Trấn Ninh,
huyện Văn Quan
Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri được Bộ Văn hóa - Thông tin công
nhận là di tích lịch sử theo Quyết định số 2233/QĐ-BT ngày 26/6/1995.
Nhà lưu niệm được tôn tạo lại trên cơ sở ngôi nhà cũ của ông Lương Kim
Trọng tại thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan (Em trai đồng chí Lương
Văn Tri), đây là nơi đồng chí Lương Văn Tri sinh ra và lớn lên, sau đó đi hoạt
động cách mạng cho đến lúc hy sinh.
Di tích là ngôi nhà có 3 gian với diện tích sử dụng trên 100m2 được xây bằng
gạch chiên (Gạch đất không nung), mái gỗ lợp ngói máng âm dương cùng một nhà
bếp nhỏ ba gian nay đã thu lại thành 1 gian bằng cột gỗ. Khu Nhà lưu niệm có diện
tích là 442,8m2.
Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri,
UBND huyện đã tiến hành tu sửa, tôn tạo Nhà Lưu niệm. Tuy nhiên cho đến nay
nhiều hạng mục của di tích đã xuống cấp như: Ngói lợp nhà chính và bếp đã bị vỡ
nhiều viên, một số li tô bị mục; phên liếp nhà bếp và ván bưng quây 02 gian buồng
bị mọt; chân móng nhà chính, cột nhà bếp, tường nhà bị bong tróc; sân bị bong
hỏng; sau nhà không có mương nên nước mưa chảy ngấm vào nhà; cột cờ, cổng đã
hỏng; tường bao quanh đã bị hoen bẩn; cây xanh trong khuôn viên chưa phù hợp;
nhà vệ sinh không còn sử dụng được.
Cách bài trí, trưng bày hiện vật trong Nhà lưu niệm còn nghèo nàn, chưa hợp
lý. Dẫn đến sự không đồng tình từ phía gia đình thân nhân của đồng chí Lương
Văn Tri (Gia đình kiến nghị nhiều lần về việc đưa tượng bán thân và bàn thờ đồng
chí Lương Văn Tri ra khỏi Nhà lưu niệm). Do vậy cần có sự chỉnh lý trưng bày
trong Nhà lưu niệm, cũng như xây dựng công trình khác để đặt ban thờ tưởng niệm
đồng chí Lương Văn Tri cho phù hợp.
2.2. Thực trạng khuôn viên - tượng đài đồng chí Lương Văn Tri
Khuôn viên - tượng đài đồng chí Lương Văn Tri tại phố Đức Tâm I, thị trấn Văn
Quan được đầu tư xây dựng giai đoạn II vào năm 2009, hoàn thành đưa vào sử dụng từ
tháng 8 năm 2010. Khuôn viên hiện nay có tổng diện tích là 9.588 m2, bao gồm công
trình tượng đài, bia ghi tiểu sử đồng chí Lương Văn Tri, nhà quản lý đón tiếp khách kết
hợp với cây xanh tạo cảnh quan, đường nội bộ, cổng, tường rào bao quanh.
Tượng đồng chí Lương Văn Tri được làm từ đá hoa cương, tỷ lệ 1/1. Do ảnh
hưởng của thời gian và thời tiết, tượng cũng đã bị bám bụi bẩn, không đều màu,
trông mất thẩm mĩ.
Bia ghi tóm tắt tiểu sử đồng chí Lương Văn Tri được làm bằng đá, tạc chữ,
chữ được sơn màu vàng. Bia có chiều cao 02 m, rộng 01 m. Qua thời gian, bia đá
đã bị mờ chữ, bụi bẩn.
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Nhà quản lý đón tiếp khách có diện tích 100 m2, mái lợp ngói âm dương,
hiên nhà có lan can bao quanh, được thiết kế mô phỏng theo kiểu kiến trúc nhà sàn
truyền thống của người Tày. Nhà được bố trí gồm 01 phòng tiếp khách, 01 phòng
kho và 02 nhà vệ sinh. Tuy nhiên, do thời tiết, mái ngói của nhà quản lý đã bị xô
lệch và vỡ nhiều viên.
Hệ thống đèn chiếu sáng trong khuôn viên gồm có: 04 đèn led hắt trang trí
chân tượng đài; 9 cột đèn chiếu sáng (có 05 bóng/ cột) và 20 cột đèn chiếu sáng
nghệ thuật được bố trí tại các khu vực trong khuôn viên. Tuy nhiên, chưa có hệ
thống đèn trang trí tạo điểm nhấn tại hệ thống tường rào bao quanh khuôn viên.
Trong khuôn viên được bố trí các ô đất trồng cỏ, các loại cây xanh (Cây tùng
bách, cây bằng lăng, cây ngọc lan, cây hoa đại…). Nhưng hiện nay, hệ thống cây
xanh phát triển không đồng đều và chưa tạo được cảnh quan xanh, đẹp cho khuôn
viên. Hệ thống tưới cây tự động đã hỏng, không còn sử dụng được.
Để công trình tượng đài đồng chí Lương Văn Tri thực sự trở thành một công
trình tưởng niệm có ý nghĩa, có nhà tưởng niệm để đặt tượng và ban thờ đồng chí
Lương Văn Tri, đồng thời trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí tại trung
tâm thị trấn Văn Quan thì cần có sự đầu tư, mở rộng, xây dựng nơi này trở thành
công viên mang tên đồng chí Lương Văn Tri - công trình mang ý nghĩa giáo dục
truyền thống, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về truyền thống cách mạng của Nhân
dân các dân tộc huyện Văn Quan nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.
3. Cơ sở vật chất tại xã Trấn Ninh - quê hƣơng đồng chí Lƣơng Văn Tri
Trong thời gian qua, cơ sở vật chất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo công tác an sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên
địa bàn xã Trấn Ninh đã được quan tâm đầu tư xây dựng như: Điện, đường, trường
lớp, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn... đến nay, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu
phục vụ Nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay công trình nhà văn hóa xã, tuyến đường đi
vào Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri đã hư hỏng, xuống cấp, cụ thể như:
3.1. Nhà văn hóa xã Trấn Ninh tại thôn Bản Hẻo được đầu tư xây dựng năm
2010. Diện tích khoảng 200m2, trong diện tích hội trường khoảng 60m2, không có
các phòng chức năng. Do được đầu tư từ nhiều năm trước nên nhà văn hóa xã đã
xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân trên địa
bàn xã.
3.2. Đường đi vào Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri dài khoảng 03km,
được đầu tư nâng cấp năm 2010. Cho đến nay đường đã bị hư hỏng nặng, nhiều ổ
gà, nhỏ, hẹp gây khó khăn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên
đường. Đặc biệt là gây khó khăn cho việc di chuyển của các phương tiện chở
khách vào thăm viếng Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri.
III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
A. CÁC HOẠT ĐỘNG HƢỚNG TỚI KỶ NIỆM

1. Công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm
a) Thời gian: Trong năm 2020, tập trung cao điểm vào tháng 7, 8/2020.
b) Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn toàn tỉnh.
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c) Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí
Lương Văn Tri đối với phong trào cách mạng Việt Nam nói chung và tỉnh Lạng
Sơn nói riêng.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn
Tri gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày 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); lồng
ghép với tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
d) Hình thức tuyên truyền
- Viết, đăng tải tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
như: Báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình của Trung ương và của tỉnh; Tuyên
truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các Sở, ngành,
đoàn thể, các huyện, thành phố… và các hình thức tuyên truyền khác.
- Tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan trên đường phố: Treo pa nô, băng
rôn khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, cờ hoa trang trí tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh.
Khảo sát, lắp đặt mới 01 Cổng chào và hệ thống Pano tuyên truyền trên tuyến
đường dẫn vào Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri - xã Trấn Ninh; thực hiện
lắp Cổng chào và lắp bổ sung một số pano tại trung tâm thị trấn Văn Quan.
- Tổ chức các hoạt động tọa đàm, văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi tìm
hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của đồng chí Lương Văn Tri… Tuyên truyền,
phổ biến trong các buổi sinh hoạt chính trị, các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn
vị, tổ chức Đảng, đoàn thể các cấp, các khu dân cư.
- Xây dựng 01 phim tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí
Lương Văn Tri và phát hành 01 số báo đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày
sinh đồng chí Lương Văn Tri.
đ) Cơ quan thực hiện: Theo Kế hoạch số 24/KH-BCĐ, ngày 26/02/2020 của
Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 2020 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn
Tri (17/8/1910 - 17/8/2020).
2. Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và
những cống hiến to lớn của đồng chí Lƣơng Văn Tri đối với sự nghiệp cách
mạng Việt Nam”
Thực hiện theo Kế hoạch số 208-KH/HU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường
vụ Huyện ủy về việc Tổ chức 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”; Quyết định số 2157-QĐ/BTC, ngày 04/02/2020 của Ban Tổ
chức cuộc thi huyện Văn Quan về việc ban hành Thể lệ 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”.
3. Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc viết về đồng chí Lƣơng Văn Tri và ca
ngợi quê hƣơng Văn Quan
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a) Thời gian
Ban hành Kế hoạch phát động và Thể lệ cuộc thi: Trong tháng 02/2020; thời
gian nhận tác phẩm: Từ ngày phát động đến hết ngày 30/7/2020; tổ chức xét
thưởng: Đầu tháng 8/2020; tổ chức tổng kết trao thưởng: Giữa tháng 8/2020.
b) Cơ quan thực hiện: Theo Kế hoạch số 24/KH-BCĐ, ngày 26/02/2020 của
Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 2020 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn
Tri (17/8/1910 - 17/8/2020).
4. Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh
đồng chí Lƣơng Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020)
a) UBND huyện Văn Quan tham mưu phát động phong trào thi đua trên địa
bàn huyện và thực hiện tổng kết công tác thi đua, đề xuất khen thưởng tại Lễ kỷ niệm.
b) Thời gian:
- Phát động phong trào thi đua bắt đầu từ tháng 01 năm 2020.
- Kết thúc phong trào thi đua trước ngày 30/7/2020. Thực hiện tổng kết,
khen thưởng tại Lễ kỷ niệm.
B. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Lễ dâng hƣơng, dâng hoa (Có thông báo chi tiết riêng)
a) Tại Nhà Lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri
- Thời gian: Dự kiến từ 15h30 -16h00, ngày 16/8/2020.
- Địa điểm: Thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan.
- Thành phần tham dự: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thành viên Ban Chỉ
đạo tỉnh, Ban Tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; đại
diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Văn Quan; thân nhân gia đình đồng chí
Lương Văn Tri; phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
b) Tại Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri
- Thời gian: 14h, ngày 16/8/2020 (trước khi đi dâng hương tại Nhà lưu niệm)
- Địa điểm: Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện
Văn Quan.
- Thành phần tham dự: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban
MTTQVN tỉnh, Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ban,
ngành, đoàn thể tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Ban Tổ chức kỷ niệm 110 năm
Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, lãnh
đạo UBND huyện, thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Văn Quan; các đồng chí
nguyên là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Văn Quan
qua các thời kỳ; đại diện các bậc lão thành cách mạng trên địa bàn huyện Văn
Quan; đại diện các cơ quan, đơn vị, ban, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn

6

huyện Văn Quan; đại diện lực lượng Đoàn viên thanh niên huyện Văn Quan; đại
diện thân nhân gia đình đồng chí Lương Văn Tri.
c) Cơ quan thực hiện: Theo Kế hoạch số 24/KH-BCĐ, ngày 26/02/2020 của
Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 2020 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn
Tri (17/8/1910 - 17/8/2020).
2. Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lƣơng Văn Tri (17/8/191017/8/2020):
Theo Kế hoạch số 24/KH-BCĐ, ngày 26/02/2020 của Ban Chỉ đạo các ngày
kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 - 2020 về tổ chức các
hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 17/8/2020).
3. Các hoạt động nhân dịp kỷ niệm
3.1. Tổ chức Lễ hội Hồi tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2020
a) Tổ chức Khai mạc Lễ hội Hồi tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2020 gắn với
chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí
Lương Văn Tri
- Thời gian: Vào 20h00, ngày 16/8/2020.
- Địa điểm: Sân vận động thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan.
- Thành phần mời dự, Nội dung chương trình: Có kịch bản chi tiết riêng u
b) Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội hoa Hồi tỉnh Lạng Sơn
- Tổ chức Triển lãm trưng bày giới thiệu các sản phẩm Hồi Lạng Sơn và
các đặc sản, nông sản địa phương (có Kế hoạch chi tiết riêng)
+ Thời gian: 04 ngày, từ ngày 15 - 18/8/2020.
+ Địa điểm: Sân vận động và sân khuôn viên Tượng đài đồng chí Lương
Văn Tri, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan.
+ Nội dung trưng bày: Gồm các tài liệu, hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ giới thiệu
về các vùng Hồi cũng như các vùng sản xuất nông sản và quy trình, kỹ thuật trồng,
chế biến; trưng bày các sản phẩm sản xuất từ hoa Hồi, các sản phẩm đặc trưng của
huyện, các sản phẩm của các công ty, các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài
tỉnh..v.v..
+ Thành phần tham gia trưng bày: Các công ty, doanh nghiệp; các xã, thị
trấn thuộc huyện Văn Quan và các huyện trong tỉnh có trồng và sản phẩm chế biến
từ cây Hồi.
+ Đơn vị thực hiện: UBND huyện Văn Quan chủ trì, phối hợp với Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện.
- Tổ chức Hội thảo về Hồi Lạng Sơn (có Kế hoạch chi tiết riêng)
+ Thời gian: 01 buổi, khai mạc vào 14h00, ngày 15/8/2020, thứ Bảy.
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+ Địa điểm: Hội trường UBND huyện Văn Quan.
+ Nội dung Hội thảo: Có chương trình riêng.
+ Cơ quan thực hiện: UBND huyện Văn Quan chủ trì, phối hợp với Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, các ngành, đơn
vị liên quan thực hiện.
3.2. Tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ dân ca (mở rộng) tỉnh Lạng Sơn lần
thứ I năm 2020 (có Kế hoạch chi tiết riêng)
a) Thời gian: Dự kiến 02 ngày, ngày 15-16/8/2020.
b) Địa điểm: Hội trường Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện
Văn Quan.
c) Cơ quan thực hiện: Theo Kế hoạch số 24/KH-BCĐ, ngày 26/02/2020 của
Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 2020 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn
Tri (17/8/1910 - 17/8/2020).
3.3. Tổ chức Triển lãm các tác phẩm đạt giải thưởng tại Cuộc thi “Ảnh đẹp
du lịch Văn Quan”
a) Thời gian: Triển lãm ảnh từ ngày 15 - 18/8/2020.
b) Địa điểm: Khuôn viên Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, thị trấn Văn
Quan, huyện Văn Quan.
c) Cơ quan thực hiện: UBND huyện Văn Quan.
3.4. Tổ chức Triển lãm chuyên đề về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách
mạng đồng chí Lương Văn Tri tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn và triển lãm lưu động tại
sân vận động huyện Văn Quan
a) Thời gian: Triển lãm tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn khai mạc vào đầu tháng
8/2020; Triển lãm lưu động tại huyện Văn Quan từ ngày 15 -18/8/2020.
b) Nội dung Triển lãm (có Kế hoạch, Đề cương chi tiết riêng).
c) Cơ quan thực hiện: Theo Kế hoạch số 24/KH-BCĐ, ngày 26/02/2020 của
Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 2020 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn
Tri (17/8/1910 - 17/8/2020).
3.5. Hội thảo Xúc tiến đầu tư, du lịch huyện Văn Quan (Có Kế hoạch chi
tiết riêng)
a) Thời gian: 01 buổi, từ 08h00 - 11h30’, ngày 16/8/2020, Chủ nhật.
b) Địa điểm: Hội trường UBND huyện Văn Quan.
c) Nội dung Hội thảo: Có Chương trình riêng.
d) Cơ quan thực hiện: UBND huyện Văn Quan chủ trì, phối hợp Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.
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3.6. Tổ chức các tour, tuyến du lịch, hành hương về nguồn, thăm các di tích
lịch sử cách mạng
a) Thời gian: Tháng 8/2020.
b) Cơ quan thực hiện: Theo Kế hoạch số 24/KH-BCĐ, ngày 26/02/2020 của
Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 2020 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn
Tri (17/8/1910 - 17/8/2020).
C. CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƢ
1. Nội dung
1.1. Trùng tu, tôn tạo Khu di tích Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri tại
xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan:
- Thực hiện khảo sát , xây dựng phương án chỉnh trang , tôn tạo Nhà Lưu
niệm đồng chí Lương Văn Tri ta ̣i xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, một số hạng mục
cần tôn tạo như: Thay ngói, li tô nhà chính, nhà bếp; sơn lại tường, thay phên liếp
nhà bếp; xây mương sau nhà; xây nhà vệ sinh; sửa nền sân...
- Chỉnh lý, trưng bày hiện vật trong Nhà lưu niệm:
+ Sưu tầm tài liệu hiện vật như: Tài liệu giấy, ảnh tư liệu, hiện vật liên quan
đến đồng chí Lương Văn Tri;
+ Sơ đồ hoạt động cách mạng của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam tại Long
Châu - Trung Quốc;
+ Sa bàn điện tử khu du kích Bắc Sơn nơi Đội du kích Bắc Sơn chiến đấu do
đồng chí Lương Văn Tri làm chỉ huy trưởng;
+ Phục chế hiện vật như: Vũ khí, đạn, gươm, giáo, mác có liên quan đến Đội
du kích Bắc Sơn và đồng chí Lương Văn Tri.
(Có các Dự án riêng).
1.2. Mở rộng, xây dựng công viên Tượng đài Lương Văn Tri, tại thị trấn
Văn Quan thành Công viên Lương Văn Tri.
Công viên Lương Văn Tri được xây dựng sẽ có diện tích khoảng 3,2 ha,
gồm có: Tu sửa, chỉnh trang lại khu vực Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, sân lễ
hội; xây mới khu nhà trưng bày các tư liệu lịch sử liên quan đến cuộc đời hoạt
động của đồng chí LVT; khu công viên cây xanh và các công trình phụ trợ khác...
Khi được xây dựng hoàn chỉnh, đây sẽ trở thành công trình văn hóa thực sự có ý
nghĩa; là điểm đến của nhân dân toàn huyện và du khách thập phương.
(Có Dự án riêng)
1.3. Xây dựng Nhà văn hóa xã Trấn Ninh
Nhà văn hóa xã Trấn Ninh sẽ được xây dựng liền kề trụ sở xã Trấn Ninh
hiện nay. Có diện tích, quy mô đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới của nhà văn hóa
xã: Diện tích hội trường đảm bảo chỗ ngồi theo quy định; có sân khấu; có các
phòng chức năng theo quy định
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(Đã có dự án được phê duyệt và sẽ triển khai xây dựng ngay đầu năm 2020).
1.4. Xây dựng mặt sân, đường chạy Sân vận động trung tâm thị trấn (có dự
án riêng)
1.5. Sửa tuyến đường vào Khu di tích Lương Văn Tri tại xã Trấn Ninh,
huyện Văn Quan: Chiều dài toàn tuyến khoảng 03 km (Có dự án riêng).
2. Thời gian thực hiện các dự án đầu tƣ trong năm 2020; riêng khu Công
viên Lương Văn Tri thực hiện, hoàn thành trong giai đoạn 2020 - 2025.
3. Đơn vị thực hiện: UBND huyện Văn Quan và các đơn vị liên quan.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí đầu tư các công trình: Có Tờ trình, dự toán riêng.
2. Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm: Có dự toán chi tiết riêng; trong
đó sử dụng các nguồn kinh phí: Ngân sách huyện, ngân sách tỉnh bổ sung; kinh phí
hoạt động sự nghiệp của các Sở, ban ngành đã được bố trí từ đầu năm 2020.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Là cơ quan đầu mối, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tổ chức các
hoạt động theo Đề án đề ra.
- Tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động:
+ Phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc trùng tu, tôn tạo Nhà Lưu
niệm đồng chí Lương Văn Tri tại xã Trấn Ninh; sửa chữa, cải tạo khu vực tượng
đài, xây dựng nhà trưng bày các tư liệu liên quan đến đồng chí Lương Văn Tri tại
Thị trấn Văn Quan, xây dựng Công viên Lương Văn Tri tại thị trấn Văn Quan;
+ Công tác tuyên truyền;
+ Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Lương Văn Tri; phim tài liệu giới
thiệu về cây hồi văn quan và các cảnh đẹp Văn Quan
+ Tổ chức các tour, tuyến du lịch, hành hương về nguồn, thăm các di tích lịch
sử cách mạng;
+ Tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư du lịch;
+ Tổ chức triển lãm và trao giải thưởng cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Văn Quan”;
+ Lễ dâng hương, dâng hoa;
+ Lễ kỷ niệm.
- Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội
dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Đề nghị Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dƣỡng chính trị huyện
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- Hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ kỷ niệm; chỉ đạo
các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về thân thế,
sự nghiệp, những cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Lương
Văn Tri đối với cách mạng Việt Nam nói chung, phong trào cách mạng tỉnh Lạng
Sơn nói riêng;
- Chủ trì, khai thác tư liệu về đồng chí Lương Văn Tri bổ sung kịp thời tư
liệu cho các cơ quan cấp trên để làm rõ hơn các cống hiến, đóng góp của đồng chí
đồng với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
3. Văn phòng Huyện ủy
- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe đưa đón các đại
biểu tham dự các hoạt động trong Lễ kỷ niệm;
- Phối hợp chuẩn bị điều kiện liên quan để tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm
Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri.
4. Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND huyện,
ban hành các văn bản liên quan để Chỉ đạo, phối hợp tổ chức hoạt động chào
mừng, kỷ niệm; đón tiếp đại biểu dự các hoạt động kỷ niệm;
- Thực hiện công tác trang trí khánh tiết; lễ tân, hậu cần phục vụ Lễ kỷ niệm;
- Bố trí xe đưa đón các đại biểu tham dự các hoạt động trong Lễ kỷ niệm;
- Tham mưu, chỉ đạo công tác tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực
phẩm phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm.
5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110
Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri với các hình thức tuyên truyền đa dạng, đảm
bảo hiệu quả như:
+ Xây dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách
mạng của đồng chí Lương Văn Tri;
+ Tuyên truyền những thành tựu trong công cuộc đổi mới gắn với giới thiệu,
quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của huyện;
+ Phối hợp với một số cơ quan báo chí của tỉnh, Trang thông tin điện tử của
huyện tăng cường công tác đăng tải tin, bài về các sự kiê ̣n được tổ chức nhân dịp
kỷ niệm;
+ Tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí cờ hoa trên đường, phố.
- Tham mưu chuẩn bị các điều kiện và phối hợp tổ chức các chương trình
nghệ thuật, Liên hoan các Câu lạc bộ dân ca (mở rộng) tỉnh Lạng Sơn lần thứ I
năm 2020.
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- Chỉ đạo nhân viên bảo vệ thực hiện công tác vệ sinh, chăm sóc cây cảnh tại
Nhà lưu niệm và Khuôn viên - Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri đảm bảo sạch
đẹp; phục vụ chu đáo khi có khách đến thăm viếng;
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động theo
chương trình.
6. Phòng Nội vụ
- Tham mưu triển khai Phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 110 năm
Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020) trên địa bàn huyện;
- Hướng dẫn khen thưởng, thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong đợt thi đua; chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan chuẩn bị
các điều kiện của nội dung tổng kết đợt thi đua lồng ghép với hoạt động kỷ niệm;
- Tham mưu chuẩn bị các điều kiện đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân
chương lao động hạng hai cho huyện Văn Quan; chủ trì, phối hợp chuẩn bị và tổ
chức Lễ trao tặng Huân chương lao động hạng hai lồng ghép trong Lễ kỷ niệm.
7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tham mưu, phối hợp chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Lễ hội Hoa Hồi tỉnh
Lạng Sơn lần thứ II năm 2020.
8. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thẩm định dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền đảm bảo nguồn kinh
phí để tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao
kinh phí sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.
9. Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng huyện
Tham mưu, chủ trì, phối hợp triển khai đầu tư xây dựng các công trình, hạng
mục hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri.
10. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo hệ thống các trường học trong huyện tổ chức các hoạt động tọa đàm,
sinh hoạt nói chuyện chuyên đề, ngoại khóa… tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp
cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri; thực hiện các hoạt động vệ sinh môi
trường tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn.
11. Công an huyện
- Xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chiń h tri ̣ , trật tự an toàn
xã hội trước, trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm;
- Bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn giao thông cho đoàn đại
biểu tham dự lễ dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri ở
thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh. Bố trí lực lượng tiêu binh cho lễ dâng hương, dâng
hoa tại Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri.
12. Ban Chỉ huy Quân sự huyện
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Phối hợp với Công an huyện xây dựng kế hoạch giữ vững an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Bố trí lực lượng tiêu binh cho lễ dâng
hương, dâng hoa tại Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri theo Kế hoạch.
13. Đoàn TNCSHCM huyện Văn Quan
- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tọa đàm, sinh hoạt nói chuyện
chuyên đề tìm hiểu về 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri;
- Triển khai 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
của Đảng và dân tộc” sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên;
- Huy động Đoàn các cơ sở và Chi đoàn trực thuộc Huyện Đoàn tham dự Lễ
kỷ niệm. Chuẩn bị bài phát biểu và chọn cử 01 đoàn viên đại diện cho thế hệ trẻ
huyện Văn Quan phát biểu tại Lễ kỷ niệm, hoàn thành và gửi cơ quan thường trực
Ban Chỉ đạo tỉnh theo kế hoạch.
- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong thanh thiếu
nhi như: Hành trình về nguồn; Tuổi trẻ Văn Quan học tập, noi theo tấm gương anh
Lương Văn Tri; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,
chương trình thanh niên tình nguyện...
14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chƣ́c chính tri -̣
xã hội tỉnh
Phối hợp chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống
cho các đoàn viên, hội viên, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy sức
mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước
hướng về đợt kỷ niệm.
15. Trung tâm Y tế
Xây dựng kế hoạch, bố trí phương tiện, lực lượng cán bộ y tế làm nhiệm vụ;
phối hợp, chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm,
chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu và các đoàn về tham gia các hoạt động kỷ niệm.
16. Điện lực Văn Quan
Có phương án bảo đảm cung cấp nguồn điện phục vụ cho các hoạt động kỷ
niệm theo chương trình đề ra.
17. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
Tùy điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức các hình thức tuyên
truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tổ
chức các hoạt động giao lưu biểu diễn văn nghệ, tham gia hoạt động thể dục thể
thao phù hợp.
18. UBND các xã, thị trấn
- Chỉ đạo tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan,
treo panô, băng rôn khẩu hiệu; chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể thao chào mừng kỷ niệm trên địa bàn quản lý;
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- Tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các hộ gia đình
treo cờ Tổ quốc trong thời gian cao điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm, từ ngày
15/8/2020 đến ngày 05/9/2020;
- Chỉ đạo tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng
các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm;
- UBND Thị trấn Văn Quan: Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan thực hiện chỉnh trang lại đô thị, cây xanh, trang trí đường phố, đảm bảo an
ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp tổ chức một
số hoạt động trong dịp tổ chức các hoạt động kỷ niệm; thực hiện các nhiệm vụ
khác liên quan.
- UBND xã Trấn Ninh:
+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng khảo sát và phối hợp tổ chức
thực hiê ̣n dự án tu sửa Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri tại thôn Bản Hẻo, xã
Trấn Ninh; thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan;
+ Phối hợp tổ chức lễ dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri
tại thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh;
+ Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi tặng
quà thân nhân đồng chí Lương Văn Tri; khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 110 năm
Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri trên địa bàn xã.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển
khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Đề án./.
Nơi nhận:
- Sở VH,TT&DL;
- Đ/c Nông Văn Thảm (BTV tỉnh phụ trách VQ)
- - Thường trực Huyện ủy;
(b/c)
- - Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lƣơng Mai Tú
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