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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-BCĐ ngày 23/9/2020 của Ban Chỉ đạo 

các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020 

về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 

2020). 

UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm                                                               

Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục khẳng định tầm vóc, vị trí, ý nghĩa lịch sử trọng đại của Chiến 

thắng Biên giới năm 1950 - Chiến dịch có ý nghĩa chiến lược hàng đầu, là cuộc 

tiến công quy mô lớn, tạo ra bước ngoặt quan trọng của cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp (1945 - 1954). Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm 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. 

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

dân, toàn quân, qua đó góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội 

nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội của 

huyện trong năm 2020; thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII.  

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp 

với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của sự kiện Chiến thắng Biên giới 

năm 1950; tuyên truyền về truyền thống yêu nước, cách mạng kiên cường, bất 

khuất của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nói chung, huyện Bắc 

Sơn nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó góp phần giáo 
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dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân lòng tự hào dân tộc, nêu cao ý chí 

quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước ta trong 

giai đoạn cách mạng mới.  

  - Tuyên truyền những thành tựu của đất nước và của tỉnh Lạng Sơn dưới 

sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phản ánh kịp thời, đầy đủ các hoạt động Kỷ niệm 70 

năm Chiến thắng Biên giới của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Hình thức tuyên truyền 

Thay mới nội dung pa nô, áp phích, treo băng rôn, khẩu hiệu, trang trí cờ 

hoa khu vực trung tâm huyện, trung tâm các xã, thị trấn nơi tập trung đông dân 

cư. 

Biên tập, in sao đĩa tuyên truyền cung cấp cho cơ sở; tuyên truyền cổ 

động bằng xe loa trên các tuyên đường; tuyên truyền trước các buổi chiếu phim, 

hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao. 

Tuyên truyền miệng qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trong 

các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, nhà văn hóa thôn, xã, thị trấn… 

Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp kỷ 

niệm. 

Tuyên truyền, vận động các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và 

hộ gia đình treo cờ Tổ quốc và treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền (Từ ngày 

8/10 đến hết ngày 31/10/2020). 

- Các hình thức tuyên truyền khác: tuyên truyền miệng, sinh hoạt chuyên 

đề; chia sẻ các thông tin chính thống trên mạng xã hội... 

1.3. Thời gian tuyên truyền: trong năm 2020, tập trung tháng 10/2020. 

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 

 Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào điều 

kiện thực tế tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 

phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhân dịp chào mừng 

kỷ niệm,... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tham mưu, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này.  

 Đăng tải nội dung kế hoạch và các tin, bài, hình ảnh phản ánh các hoạt 

động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020). 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền lưu động trên các tuyến 

đường, khu vực tập trung đông dân cư; biên tập, in sao tài liệu tuyên truyền cung 

cấp cho các xã, thị trấn. 
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Hướng dẫn hệ thống thiết chế văn hóa, các câu lạc bộ tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, giao lưu văn nghệ, thể thao nhân dịp chào mừng kỷ niệm trên 

địa bàn toàn huyện 

 Biên tập văn bản, xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên 

truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020). 

 3. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện 

 Tùy vào điều kiện của cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao và tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm. 

Treo băng rôn, khẩu hiểu tuyên truyền tại cơ quan đơn vị (Từ ngày 8/10 

đến hết ngày 31/10/2020). 

4. UBND các xã, thị trấn   

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ nhân dịp kỷ niệm tại địa phương. 

Chỉ đạo các nhà văn hóa thôn, câu lạc bộ tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,… 

Tuyên truyền vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 

treo băng rôn, khẩu hiệu; các hộ gia đình treo Cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm, 

thời gian từ ngày 8/10/2020 đến ngày 31/10/2020. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng 

Biên giới (1950 - 2020), Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn để nghị các cơ quan, 

ban ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:   
- Sở VHTTDL (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện;  

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.                        

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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