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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm  

ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2019)  

 

Thực hiện Nghị Quyết số 31/NQ-BCH ngày 17/6/2019 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện Bắc Sơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm 6 tháng cuối năm 2019; 

 Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm 79 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2019), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm 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 các 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, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. 

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

quyền và nhân tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh 

tế, văn hóa, xã hội của huyện trong năm 2019. 

- Quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa và các tiềm năng du lịch của huyện 

Bắc Sơn trong thời kỳ phát triển và hội nhập. 

2. Yêu cầu  

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn 

(27/9/1940 - 27/9/2019) đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; tạo 

không khí vui tươi, lành mạnh bổ ích; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch 

sử, truyền thống cách mạng của quê hương Bắc Sơn anh hùng.  

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

Tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Sơn và ý nghĩa của Cuộc Khởi 

nghĩa Bắc Sơn đối với cách mạng Việt Nam; về công cuộc đổi mới dưới sự lãnh 

đạo của Đảng cộng sản Việt Nam gắn với việc tuyên truyền các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục 

tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện. 

1.2. Hình thức tuyên truyền 
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Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin 

điện tử của huyện, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động... trên tuyến 

quốc lộ 1B và các tuyến đường trung tâm của huyện, các xã, thị trấn; tuyên truyền 

lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và vận động nhân dân 

dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình. 

1.3. Thời gian tuyên truyền 

Thời gian tuyên truyền từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30/9/2019.  

1.4. Đơn vị thực hiện  

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Phòng 

Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị liên quan. 

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Khởi nghĩa 

Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2019) 

2.1. Tổ chức Đoàn đại biểu lãnh đạo huyện đến thăm hỏi, tặng quà các 

đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa và một số gia đình chính sách người có công 

tiêu biểu 

- Thời gian: Từ ngày 20/9/2019. 

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc huyện. 

2.2. Tổ chức các hoạt động về nguồn 

Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn cho đoàn viên, 

thanh niên như: tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa, tham quan tại các di 

tích, Đền thờ liệt sỹ, Bảo tàng; lao động tình nguyện chăm sóc cây xanh, phát 

quang tại các di tích lịch sử cách mạng (Di tích Đèo Tam Canh, Đình Nông Lục, 

Đồn Mỏ Nhài, Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, Trường Vũ Lăng, Khuổi Nọi...); Tổ 

chức các hoạt động toạ đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đối 

tượng thanh, thiếu niên trên địa bàn. 

- Thời gian: Từ 10/9/2019. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Huyện đoàn Bắc Sơn phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn, các trường học và các đơn vị liên quan thực hiện. 

2.3. Tổ chức các hoạt động thể thao 

2.3.1. Tổ chức Giải Bóng đá (7 người) huyện Bắc Sơn năm 2019 

- Thời gian: Từ 07h30’, ngày 10/8/2019 

- Địa điểm: Sân vận động Trung tâm huyện. 

- Thành phần tham gia: Các đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị 

trấn. 

2.3.2. Tổ chức Giải Bóng chuyền Nam huyện Bắc Sơn 

- Thời gian: 04 ngày, từ ngày 23/9 đến hết ngày 27/9/2019. 
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+  Khai mạc: Từ 07h30’, ngày 23/9/2019. 

+ Tổ chức các trận bán kết: Từ 14h00’, ngày 26/9/2019. 

+ Tổ chức các trận thi đấu tranh giải ba: Từ 09h30’, ngày 27/9/2019. 

+ Tổ chức trận chung kết: Từ 14h30’, phút ngày 27/9/2019. 

- Địa điểm: Sân Trung tâm huyện Bắc Sơn. 

- Thành phần tham gia: Các đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, 

thị trấn. 

2.3.3. Tổ chức Giải Quần vợt huyện Bắc Sơn mở rộng 

- Thời gian: 02 ngày, ngày 21 - 22/9/2019. 

- Địa điểm: Khu liên hợp thể thao huyện. 

- Thành phần tham gia: Huyện Bắc Sơn và các huyện trong và ngoài tỉnh. 

2.3.4. Tổ chức giao hữu bóng chuyền Nữ 

- Thời gian: Từ 08h00’, ngày 27/9/2019. 

- Địa điểm: Sân vận động trung tâm huyện. 

- Thành phần tham gia: Huyện Bắc Sơn, Bình Gia. 

2.3.5. Đơn vị thực hiện các hoạt động thể thao: Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông huyện. 

2.4. Tổ chức dâng hương Đền thờ liệt sỹ huyện Bắc Sơn, dâng hoa 

Tượng đài Du kích Bắc Sơn 

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 26/9/2019. 

- Địa điểm: Tại Đền thờ liệt sỹ huyện và Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các 

ngành, đoàn thể của xã Long Đống, Quỳnh Sơn, Bắc Sơn, Hữu Vĩnh và thị trấn 

Bắc Sơn. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

2.5. Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công – Nông – Binh 

huyện Bắc Sơn năm 2019 

- Thời gian: Từ ngày 24/9 đến ngày 26/9/2019. 

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm hành chính huyện Bắc Sơn. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

3. Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 79 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn 

(27/9/1940 – 27/9/2019) 
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          Tiêu đề:  

TỌA ĐÀM 

KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY KHỞI NGHĨA BẮC SƠN 

(27/9/1940 - 27/9/2019) 

Bắc Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2019 

- Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 27/9/2019. 

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm hành chính huyện. 

- Nội dung chương trình: 

+ Đón tiếp đại biểu. 

+ Ổn định tổ chức. 

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Diễn văn kỷ niệm 79 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

+ Phát biểu của lãnh đạo tiền nhiệm. 

+ Phát biểu của thế hệ trẻ. 

+ Kết thúc chương trình. 

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng 

Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, chủ 

trì phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 

huyện 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền về kỷ niệm 79 năm ngày Khởi nghĩa Bắc 

Sơn (27/9/1940 - 27/9/2019). 

- Thẩm định các bài diễn văn, phát biểu tại Chương trình Tọa đàm; bài 

viếng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện và bài dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Du 

kích Bắc Sơn. 

2. Đề nghị Văn phòng Huyện uỷ 

 Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện chuẩn bị 

các nội dung của kế hoạch. Tham mưu lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của lãnh 

đạo tiền nhiệm tại Chương trình tọa đàm. 

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện 

- Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị 

nội dung hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

- Tham mưu lập danh sách khách mời; ban hành giấy mời; công tác tổ chức 

chương trình; công tác hậu cần, tổ chức đón, tiếp khách, bố trí nơi ăn, nghỉ và các 



 5 

điều kiện khác phục vụ chương trình theo kế hoạch. Dẫn chương trình buổi Tọa 

đàm. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chuẩn bị bài diễn văn kỷ 

niệm 79 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn. 

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong dịp tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/2019. 

4. Phòng Văn hoá và Thông tin  

 - Tham mưu soạn thảo các văn bản chỉ đạo, thành lập Ban Tổ chức và phân 

công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức, thành lập các Tiểu ban và Tổ giúp 

việc cho Ban Tổ chức. Xây dựng bài diễn văn kỷ niệm 79 năm ngày Khởi nghĩa 

Bắc Sơn. 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo Kế hoạch đã đề ra. 

- Xây dựng nội dung các câu khẩu hiệu tuyên truyền trong dịp kỷ niệm 79 

năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn, báo cáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm 

Bồi dưỡng Chính trị huyện duyệt để chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp văn hóa, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn thực hiện.  

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, du lịch trên địa 

bàn.  

5. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

- Tham mưu xây dựng chương trình tổ chức các đoàn đại biểu lãnh đạo 

huyện đến thăm hỏi, tặng quà các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa và một số gia 

đình chính sách người có công tiêu biểu. 

- Chỉ đạo vệ sinh khuôn viên Đền thờ liệt sỹ; chuẩn bị các điều kiện để 

phục vụ lễ dâng hương và tổ chức dâng hương Đền thờ Liệt sĩ; chuẩn bị lẵng hoa 

dâng Tượng đài Du kích Bắc Sơn tại khuôn viên Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn.  

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Chỉ đạo các trường học tổ chức các hoạt động kỷ niệm dưới các hình thức 

tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề để giáo dục truyền thống trong các nhà 

trường; tổ chức cho học sinh tham quan Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, các di tích 

lịch sử nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn.  

- Phối hợp với UBND các xã, Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, tổ chức cho 

học sinh làm vệ sinh các điểm di tích lịch sử trên địa bàn. 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

Phối hợp với các đơn vị thành viên Ban An toàn giao thông huyện đảm bảo 

“Đường thông, hè thoáng” tại khu vực trung tâm các xã và thị trấn Bắc Sơn. Phối 

hợp triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo hệ 

thống chiếu sáng công cộng.  
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8. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Xem xét, thẩm định cấp kinh phí cho các ngành chức năng tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm theo quy định. 

9. Công An huyện 

- Xây dựng các phương án và trực tiếp chỉ đạo, tham gia bảo vệ an ninh trật 

tự, an toàn xã hội và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn toàn huyện. 

- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh tại các địa điểm tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại 

chương trình Tọa đàm kỷ niệm 79 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/2019. 

10. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

- Phối hợp với Công an huyện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự 

trong thời gian diễn ra các hoạt động trước, trong thời gian tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm. 

- Chuẩn bị Đội tiêu binh phục vụ dâng hương, dâng hoa Đền thờ Liệt sĩ 

huyện và Tượng đài Du kích Bắc Sơn.  

11. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, tuyên truyền bằng xe lưu 

động trên các tuyến đường của huyện; tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh - 

Truyền hình và loa cơ sở, tuyên truyền trên cổng chào điện tử huyện. Xây dựng 

các tin, bài tuyên truyền về kỷ niệm 79 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn để tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện 

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Giải Bóng đá; Giải Bóng chuyền; Giải 

Quần vợt huyện Bắc Sơn mở rộng; giao hữu bóng chuyền; Hội diễn nghệ thuật 

quần chúng Công - Nông - Binh huyện Bắc Sơn năm 2019 chào mừng 79 năm 

ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn. Tham mưu giấy mời, mời đại biểu dự Khai mạc các 

hoạt động văn nghệ, thể thao được giao phụ trách. 

- Chuẩn bị bài phát biểu dâng hương, dâng hoa và các điều kiện phục vụ  

Lễ dâng hương Tượng đài Du kích Bắc Sơn tại khuôn viên Bảo tàng; tổ chức đón 

khách đến thăm quan Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

- Thực hiện trang trí khánh tiết, trang âm phục vụ chương trình Tọa đàm. 

Xây dựng hình ảnh minh họa và trình chiếu một số thước phim tài liệu về Bắc Sơn 

tại buổi tọa đàm. 

- Xây dựng, tổ chức tập luyện và thực hiện chương trình nghệ thuật chào 

mừng tại chương trình Tọa đàm kỷ niệm 79 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

12. Huyện đoàn Bắc Sơn 

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào 

mừng Kỷ niệm 79 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối với đoàn viên, thanh niên về 

truyền thống lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bồi dưỡng phát huy tinh thần 

yêu nước, ý chí kiên cường của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy niềm tự 
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hào về truyền thống yêu nước của quê hương Bắc Sơn, bồi dưỡng nâng cao nghĩa 

vụ trách nhiệm cho của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

 - Chuẩn bị bài phát biểu của thế hệ trẻ tại chương trình Tọa đàm. 

- Chỉ đạo Câu lạc bộ nghệ thuật đường phố biểu diễn 01 chương trình vào 

tối 27/9/2019. 

13. Trung tâm Y tế huyện  

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Cử nhân viên y tế 

phục vụ, chăm sóc sức khỏe trong thời gian diễn ra các hoạt động chung của 

huyện.  

14. Điện lực huyện Bắc Sơn 

Chỉ đạo bố trí nguồn điêṇ để thắp sáng , lắp đăṭ âm thanh , ánh sáng sân 

trung tâm hành chính huyện phục vụ cho tổ chức các hoạt động diễn ra trước, 

trong dịp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Khởi nghĩa Bắc 

Sơn. 

 15. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền; tổ chức Toạ đàm, các hoạt 

động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở, nhằm tạo không khí vui tươi 

phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân; đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn.  

- Chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình từ 

ngày 20/9/2019 đến hết ngày 30/9/2019. Tổ chức treo khẩu hiệu tuyên truyền tại 

trụ sở cơ quan, đơn vị trường học, trên các tuyến đường của xã và nơi tập trung 

đông dân cư. 

16. Các phòng, ban, ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày 

Khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/2019.  
 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Khởi 

nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2019) của UBND huyện Bắc Sơn. Đề nghị các 

cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                
- UBND tỉnh Lạng Sơn (B/c);  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (B/c);                                                                          
- TT Huyện uỷ (B/c);  

- TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện;                                                                               

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện;   

- Lưu: VT, PVHTT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tô Bắc Thái 
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