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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lƣơng Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp xem 

xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng 

chí Lƣơng Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020) 

Ngày 23/6/2020, đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri 

(17/8/1910 - 17/8/2020) đã chủ trì cuộc họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức các 

hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 

17/8/2020). Sau khi xem xét, thảo luận, thống nhất, đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch 

UBND huyện - Chủ tọa phiên họp kết luận các nội dung như sau: 

Hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 

17/8/2020) là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện tình cảm, niềm tự hào 

và trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện nhà 

đối với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến của đồng chí Lương Văn Tri 

đối với cách mạng Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp, bảo đảm thực hiện kịp thời, cụ thể, đồng 

bộ và hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án số 20/ĐA-UBND ngày 05/3/2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Văn Quan về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 

đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020). Trong dịp kỷ niệm 110 năm ngày 

sinh đồng chí Lương Văn Tri việc tổ chức Lễ hội Hồi lần thứ 2 của tỉnh tại huyện 

Văn Quan là không  tách rời do đó phải có sự đồng bộ trong khâu chuẩn bị, tổ chức. 

Trên cơ sở đó, căn cứ nhiệm vụ đã được phân công, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế 

hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Để chuẩn bị chu đáo, 

kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm, UBND huyện yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức lễ khai mạc, hội thảo về 

hồi, xây dựng kế hoạch và phương án trưng bày các gian hàng lại Lễ hội hoa hồi, các 

xã, thị trấn đăng ký các sản phẩm trưng bày tại gian hàng. Chủ động tranh thủ sự hỗ 

trợ của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học - Công nghệ và các cơ quan, đơn vị 

liên quan về các nội dung trong tổ chức Lễ hội hoa hồi. Chương trình, kế hoạch và 

kịch bản chi tiết về lễ hội Hồi báo cáo UBND huyện trƣớc ngày 10/7/2020. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu trong việc đảm bảo kinh phí trong công tác tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri và thực hiện các nhiệm 



2 

vụ được phân công tại Đề án số 20/ĐA-UBND ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Văn Quan (phần kinh phí cấp huyện đảm bảo). 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng 

Chủ trì tham mưu phối hợp, hướng dẫn UBND các xã Trấn Ninh, Liên Hội, 

Yên Phúc, Lương Năng, Khánh Khê, Điềm He và thị trấn Văn Quan trong thực hiện 

công tác vệ sinh môi trường. Đôn đốc UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ 

thể thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại địa bàn. Hoàn thành trƣớc ngày 

15/7/2020; thực hiện ra quân cao điểm từ 15/7-15/8/2020 

4. Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 

- Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn tiếp tục tuyên truyền vận động người 

dân ủng hộ chủ trương chỉnh trang hè phố, làm vỉa hè, làm hệ thống đường đi xuống 

di động nhằm đảm bảo hiệu quả thi công dự án chỉnh trang vỉa hè đường phố. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công tất cả các công trình 

hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, thực hiện bàn giao, 

hoàn thiện đưa vào sử dụng trƣớc ngày 30/7/2020. 

- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng các hạng mục tại Trường TH và THCS xã 

Trấn Ninh, hoàn thành và bàn giao trước ngày 15/7/2020, đồng chí Đổng Tiến Dũng - 

Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp Chỉ đạo. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉnh trang lại khu vực 

tường sân vận động, thiết kế vẽ một số tranh cổ động trên tường với chủ đề về chào 

mừng Đại hội Đảng, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, hình ảnh 

đặc trưng của huyện… Hoàn thành trƣớc ngày 18/7/2020. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện việc lắp đặt 02 cổng 

chào tại địa bàn thị trấn. 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện xây 

dựng phương án thực hiện phát quang, vệ sinh môi trường đối với mặt sân vận động 

huyện (phần chưa đầu tư mặt và đường chạy) vì dự kiến tổ chức các hoạt động sẽ sử 

dụng hết mặt sân hiện có. 

Chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp chủ động rà soát, xem xét việc trồng cây tại Nhà lưu niệm đồng 

chí Lương Văn Tri, giữ lại các cây còn xanh tốt, tuyên truyền vận động hộ dân xung 

quanh thực hiện việc tháo dỡ chuồng trại gia súc, gia cầm và vệ sinh các khu vực nhà, 

gia đình xung quanh khu lưu niệm để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ động trao đổi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch những nội dung 

huyện chủ trì, phối hợp thực hiện trong việc huy động lực lượng diễn viên quần 

chúng biểu diễn chương trình khai mạc Lễ hội hoa Hồi tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 

2020 gắn với chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng 

chí Lương Văn Tri vào tối ngày 16/8/2020, chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ 

niệm vào sáng ngày 17/8/2020.  
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- Tiếp tục thực hiện dự án trang trí đường phố. Chủ trì tham mưu phối hợp với 

UBND thị trấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành khảo sát vị trí lắp đặt cổng 

chào. Hoàn thành trƣớc ngày 30/6/2020. 

- Tham mưu ban hành Quyết định bổ sung thành viên Ban tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm (Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp), hoàn thiện Thông báo phân công thành viên 

Ban Tổ chức, thành lập các Tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn các xã, thị trấn bằng 

nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân về ý 

nghĩa, tầm quan trọng đối với công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tri ân những 

thế hệ đi trước đã đóng góp công lao cho sự nghiệp cách mạng. 

Tổ chức cho tháo dỡ 02 cổng chào cũ không đảm bảo an toàn trên địa bàn thị 

trấn; Tổ chức rà soát các biển chào đầu các cửa ngõ (kiểm tra cây cối che khuất các 

biển…). Hoàn thành xong trƣớc 15/7/2020. 

Chủ trì xây dựng phương án cho việc trang trí tuyên truyền, cờ hoa, pa nô, 

khẩu hiệu… chào mừng Đại hội Đảng và chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 

đồng chí Lương Văn Tri. 

Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình văn nghệ quần chúng diễn 

ra trước những ngày diễn ra các hoạt động của Lễ kỷ niệm nhằm góp phần tạo khí thế 

và không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. 

Phối hợp với Ban Quản lý dự án, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chủ động rà 

soát, xem xét việc trồng cây tại Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri, khuôn viên 

tượng đài đồng chí Lương Văn Tri giữ lại các cây còn xanh tốt. 

Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện phát quang, vệ sinh 

môi trường đối với mặt sân vận động (phần sân chưa đầu tư mặt sân). Chủ trì xây 

dựng dự kiến phương án sử dụng hết mặt sân vận động trong công tác tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri. 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong triển khai tổ 

chức thực hiện các nội dung của Lễ hội hoa Hồi tại huyện. 

8. Phòng Nội vụ:  

Chủ động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án số 20/ĐA-UBND ngày 

05/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020). Bám nắm Sở 

Nội vụ, Ban thi đua khen thưởng về công tác thi đua khen thưởng của huyện nhân dịp 

kỷ niệm. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
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Chủ trì huy động lực lượng giáo viên, học sinh phối hợp với Ban Quản lý dự 

án đầu tư chỉnh trang, thiết kế vẽ một số tranh cổ động trên tường với chủ đề về Đại 

hội Đảng, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, hình ảnh đặc trưng 

của huyện… Hoàn thành trƣớc ngày 18/7/2020. 

Chỉ đạo trường TH và THCS Trấn Ninh thực hiện công tác vệ sinh môi trường, 

trang trí tại trường học, hoàn thành việc trang trí nhà trường trƣớc ngày 05/8/2020. 

10. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:  

Chuẩn bị trồng và chăm sóc cây xanh chuẩn bị cho kỷ niệm ngày sinh đồng chí 

Lương Văn Tri; Tổ chức chăm sóc cây xanh, cây cảnh chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 110 

năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri trên địa bàn.  

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Ban Quản lý dự 

án chủ động rà soát, xem xét việc trồng cây tại Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn 

Tri, khu khuôn viên tượng đài đồng chí Lương Văn Tri giữ lại các cây còn xanh tốt, 

có phương án trồng bổ sung một số cây cảnh cho phù hợp. 

11. Điện lực Văn Quan:  

Thực hiện rà soát lại việc lắp đặt hệ thống đường điện trong khu vực UBND 

huyện, xem xét việc lắp hệ thống dây, thiết bị tại các cột điện trên địa bàn thị trấn cho 

phù hợp. Hoàn thành trƣớc ngày 10/7/2020; 

12. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Chủ động xây dựng phương án thực hiện công tác trang trí khánh tiết; lễ tân, 

hậu cần phục vụ Lễ kỷ niệm. 

13. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Chủ động chuẩn bị, bố trí lực lượng tiêu binh cho Lễ dâng hương, dâng hoa, 

nghi lễ tặng thưởng Huân chương cho huyện, số lượng huy động, cách thức tổ chức 

thực hiện các nghi lễ sẽ có hướng dẫn cụ thể sau này khi làm việc với tỉnh. 

14. Đề nghị Văn phòng Huyện ủy  

Ngoài những nhiệm vụ được phân công tại Đề án số 20/ĐA-UBND ngày 

05/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan, đề nghị phối hợp hỗ trợ thực hiện 

công tác tiếp đón các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm. 

15. Đề nghị Huyện đoàn Văn Quan 

Xây dựng kế hoạch tổ chức hội trại thanh niên từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 

năm 2020 nhân dịp Lễ kỷ niệm. 

Xây dựng văn bản chỉ đạo các Đoàn cơ sở phát động chương trình ra quân thực 

hiện công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là tại các đơn vị như xã Trấn Ninh, thị trấn 

Văn Quan,... 

16. UBND thị trấn Văn Quan 
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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. 

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, vệ sinh môi trường. Tiếp tục tuyên truyền vận 

động người dân ủng hộ chủ trương chỉnh trang hè phố, làm vỉa hè, làm hệ thống 

đường đi xuống di động nhằm đảm bảo hiệu quả thi công dự án chỉnh trang vỉa hè 

đường phố. 

17. UBND xã Trấn Ninh 

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. 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chỉnh trang lại 

các tuyến đường. Xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động lực lượng, tuyên truyền Nhân 

dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã hằng tuần. Chủ động thực 

hiện tu sửa cơ sở vật chất của xã như trụ sở UBND xã, nhà bia tưởng niệm các anh 

hùng liệt sỹ...  

Trên đây là kết luận của đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng Ban Tổ chức tại buổi họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động 

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

các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c) 

- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Các thành viên BTC; 

- Lưu: VT. 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lƣơng Mai Tú 

 

 

 

 


