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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn 

 (27/9/1940 - 27/9/2021) và khai mạc Đại hội Thể dục thể thao  

huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 09/12/2020 của Ban Chỉ đạo 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022 về Tổ chức Đại hội Thể dục 

thể thao các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX, năm 2021-2022; Thông báo số 85-

TB/HU ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn tại phiên họp 

Thường kỳ lần thứ 13 khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 795-

KL/HU, ngày 21/6/2021 của Huyện ủy Bắc Sơn tại Hội nghị lần thứ 05 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

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

kỷ niệm 81 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2021) và khai mạc 

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tuyên truyền giáo dục 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 hào về truyền thống yêu nước của quê hương 

Bắc Sơn, bồi dưỡng nâng cao nghĩa vụ trách nhiệm cho các thế hệ cùng chung 

sức xây dựng nông thôn mới. 

Đại hội Thể dục thể thao là dịp biểu dương lực lượng, khẳng định vai trò, vị 

trí công tác Thể dục thể thao trong đời sống xã hội; tạo sự chuyển biến sâu sắc 

về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, xã hội về lợi ích, vai 

trò của Thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp 

phần đào tạo con người phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng phong trào Thể 

dục thể thao quần chúng; gắn công tác tổ chức Đại hội TDTT với việc đẩy mạnh 

cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thông 

qua Đại hội TDTT tuyển chọn vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021. 

2. Yêu cầu  

Kỷ niệm 81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2021) và khai 

mạc Đại hội TDTT phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; tạo 

được 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, làm 

động lực để tạo phong trào luyện tập và thi đấu thể thao ngày một phát triển 

trong thời gian tiếp theo.  
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II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung 

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. 

Tuyên truyền về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, 

thể lực, tầm vóc con người Việt Nam; vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực 

tham gia tập luyện TDTT, thiết thực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”; tuyên truyền giáo dục đạo đức, nhân cách, ứng 

xử văn hóa cho vận động viên, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực trong thể 

thao và tích cực biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong phong trào TDTT. 

2. Hình thức  

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin 

điện tử của huyện, cổ động trực quan, các bảng điện tử, băng rôn khẩu hiệu, 

trang trí cờ chuối, cờ hoa... trên tuyến Quốc lộ 1B và các tuyến đường trung tâm 

của huyện, các xã, thị trấn; tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động; tuyên 

truyền lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tuyên truyền 

vận động nhân dân dân treo cờ tổ quốc tại gia đình. 

3. Thời gian thực hiện: Thời gian tuyên truyền từ ngày ban hành kế hoạch 

đến hết ngày 30/9/2021.  

4. Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Phòng Văn hoá và Thông 

tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện; Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị liên quan. 

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức các hoạt động trước ngày kỷ niệm và khai mạc Đại hội Thể 

dục thể thao 

1.1. Tổ chức các môn thi đấu Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2021 (gồm 

12 môn) 

Bóng đá, Bóng chuyền da, Bóng chuyền hơi, Bóng bàn, Cầu lông, Quần 

vợt, Vovinam, Điền kinh, Cờ vua, Cờ tướng, Bắn nỏ, Đẩy gậy.    

- Thời gian: Từ tháng 7 đến hết tháng 8/2021. 

- Địa điểm: Sân vận động trung tâm huyện và nhà thi đấu thể thao huyện. 

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

huyện. 

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

đồng chí Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và một số gia đình 

chính sách người có công tiêu biểu 
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- Thời gian: Từ ngày 20/9/2021. 

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

tộc huyện. 

1.3. Tổ chức luyện tập màn đồng diễn (có kịch bản riêng) 

- Thời gian: Từ ngày 10/9/2021. 

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

phối hợp với Trường THPT Bắc Sơn, Trường Phổ thông DTNT - THCS huyện 

Bắc Sơn, Trường THCS thị trấn Bắc Sơn và các đơn vị liên quan thực hiện.  

1.4. Tổ chức tổng duyệt chương trình diễu hành, đồng diễn 

- Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 24/9/2021. 

- Địa điểm: Sân vận động trung tâm huyện. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Tổ chức kỷ niệm 81 năm Ngày Khởi nghĩa 

Bắc Sơn và Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021. 

1.5. Tổ chức các hoạt động về nguồn 

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

niên, lao động tình nguyện chăm sóc 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,...) phục vụ cho kỷ niệm ngày 27/9/2021. 

- Thời gian: Từ 20/9/2021. 

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

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

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Khởi nghĩa 

Bắc Sơn gắn với khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Bắc Sơn lần thứ 

IX năm 2021  

2.1. Tổ chức các môn thi đấu Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2021 

- Thời gian:  

+ Từ 14 giờ 00 phút  ngày 26/9/2021, tổ chức thi đấu môn Kéo co; 

+ Từ 14 giờ 00 phút ngày 27/9/2021, tổ chức thi đấu chung kết giải Bóng 

chuyền da Nam, Nữ. 

- Địa điểm: Sân Trung tâm hành chính và sân vận động trung tâm huyện. 

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

2.2. Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày 

khởi nghĩa Bắc Sơn  

- Thời gian: Từ 20 giờ 00 phút, ngày 26/9/2021. 

- Địa điểm: Sân Trung tâm hành chính huyện. 

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

phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện. 
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- Thành phần tham gia: Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các ngành, các 

trường học, các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích trên địa bàn huyện Bắc Sơn. 

- Khách mời: Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể của huyện và nhân dân trên địa bàn. 

3. Tổ chức Kỷ niệm 81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn và khai mạc Đại 

hội Thể dục thể thao huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021 (có kịch bản tổng 

thể và chương trình chi tiết riêng) 

3.1. Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ liệt sĩ, Tượng đài Du 

kích Bắc Sơn và xin lửa truyền thống 

- Thời gian: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 27/9/2021. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Văn 

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

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

nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể của huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 

và các ngành, đoàn thể của các xã Long Đống, Bắc Quỳnh và Thị Trấn Bắc Sơn; 

Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021 và 40 em học 

sinh Trường THCS thị trấn Bắc Sơn mặc đồng phục học sinh. 

3.2. Lễ kỷ niệm 81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/2940 - 

27/9/2021) và khai mạc Đại hội TDTT huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021 

Tiêu đề:  

LỄ KỶ NIỆM 

81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/2940 - 27/9/2021) 

và khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021 

Bắc Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2021 

 

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 27/9/2021. 

- Địa điểm: Sân vận động trung tâm huyện. 

- Nội dung chương trình: 

+ Diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng; 

+ Thắp đuốc truyền thống (Có kịch bản chi tiết riêng); 

+ Phần lễ: 

 Nghi lễ chào cờ; 

 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

 Diễn văn kỷ niệm và khai mạc Đại hội thể dục thể thao; 

 Đại diện vận động viên đọc lời hứa;  

 Đại diện trọng tài tuyên thệ; 
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 Thông báo chương trình thi đấu; 

 Trao cờ lưu niệm cho các Đoàn vận động viên; 

 Chương trình đồng diễn chào mừng Lễ kỷ niệm và Đại hội;  

 Kết thúc chương trình: Mời đại biểu xem và cổ vũ cho nội dung thi đấu 

tại Đại hội. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Huyện uỷ; Văn phòng HĐND và UBND 

huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện và 

Truyền thông, chủ trì phối hợp cùng các ngành thực hiện.  

- Khách mời tham dự: 

+ Đại diện Lãnh đạo tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh; 

+ Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh 

đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; 

+ Đại diện Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa; Lãnh đạo tiền 

nhiệm qua các thời kỳ; 

+ Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

+ Một số doanh nghiệp, HTX kinh doanh trên địa bàn huyện. 

4. Tổ chức các môn thi đấu  

- Thời gian: ngày 27/9/2021. 

- Tổ chức sau khi kết thúc lễ kỷ niệm 81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn và 

khai mạc Đại hội Thể dục thể thao, gồm môn thi đấu: Kéo co. 

- Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút: Tổ chức thi đấu 02 trận bóng 

chuyền da (Chung kết bóng chuyền da Nam, Nữ), tại Sân vận động trung tâm 

huyện. 

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

5. Tổ chức Lễ bế mạc và trao giải cho các môn thi đấu trong Đại hội 

- Thời gian: Từ 16 giờ 30 phút, ngày 27/9/2021. 

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

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện Bắc Sơn lần thứ IX 

năm 2021. 

- Khách mời: Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể của huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Huyện uỷ 

 Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện 

tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện xây dựng nội 

dung, chương trình tổ chức thành công kỷ niệm 81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc 
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Sơn và khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện; bố trí chỗ nghỉ, phương tiện ô tô 

phục vụ và tổ chức đón, tiếp khách về dự kỷ niệm và Đại hội. 

2. 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 kỷ niệm 81 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn; phối hợp với Phòng Văn 

hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện lập danh 

sách khách mời và phát hành giấy mời; Lên phương án bố trí khu vực ngồi đại 

biểu tại lễ kỷ niệm, khu vực đón tiếp đại biểu; Chuẩn bị công tác hậu cần, cơ sở 

vật chất, bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện và các điều kiện khác phục vụ chương 

trình kỷ niệm và khai mạc Đại hội thể dục thể thao, tổ chức đón, tiếp khách về 

dự Lễ kỷ niệm và khai mạc Đại hội. 

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong 

dịp tổ chức kỷ niệm và khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện.  

3. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 

 - Tham mưu soạn thảo các văn bản chỉ đạo, đề xuất bổ sung thành viên 

Ban Tổ chức kỷ niệm 81 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn và Đại hội TDTT 

huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021, thông báo phân công nhiệm vụ Ban Tổ 

chức. Chuẩn bị bài Diễn văn kỷ niệm và khai mạc Đại hội thể dục thể thao.  

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, công tác tổ chức thi đấu các môn trước, 

trong Đại hội; 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. 

- Phối hợp với Đội liên ngành của huyện, tổ chức kiểm tra các hoạt động 

văn hóa, dịch vụ văn hóa, du lịch trên địa bàn.  

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

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi tặng quà các đồng chí 

Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn huyện.  

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ liệt 

sĩ. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các Trường học huy động lực lượng giáo viên, học sinh tham gia 

các nội dung hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn và khai mạc 

Đại hội Thể dục thể thao huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021; Chỉ đạo tổ chức 

các hoạt động chào mừng, các hình thức tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, 

giáo dục truyền thống trong các nhà trường; tổ chức cho học sinh tham quan 

Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn nhân dịp kỷ niệm 81 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. 

- Thành lập Đoàn vận động viên tham gia thi đấu và diễu hành tại Đại hội.  
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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.   

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

- Trên cơ sở dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị và căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ tổ chức thẩm định, tham mưu đề xuất với UBND huyện xem xét 

quyết định phân bổ kinh phí cho các đơn vị để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 

năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn và khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Bắc 

Sơn lần thứ IX năm 2021 theo kế hoạch.  

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán 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 điểm tổ chức môn thi đấu 

trước, trong Đại hội, các hoạt động chào mừng Đại hội, bố trí lực lượng đảm bảo 

an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại chương trình kỷ niệm 81 năm ngày 

Khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9 và khai mạc Đại hội TDTT.  

- Thành lập Đoàn vận động viên tham gia thi đấu và diễu binh tại Đại hội.  

10. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

- Phối hợp với Công an huyện làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự 

trong thời gian diễn ra các hoạt động trước, trong chương trình kỷ niệm 81 năm 

ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn và khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Bắc Sơn 

lần thứ IX năm 2021.  

- Thành lập Đoàn vận động viên tham gia thi đấu và diễu binh tại Đại hội.  

- Chuẩn bị Đội Tiêu binh để tổ chức dâng hương dâng hoa tại Đền thờ liệt 

sĩ và Tượng đài Du kích Bắc Sơn.  

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

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

xe lưu động trên các tuyến đường của huyện.  

- Tham mưu tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm; tổ 

chức các môn thi của Đại hội TDTT lần thứ IX của huyện; xây dựng kế hoạch, 

tổ chức luyện tập chương trình đồng diễn; Xây dựng kịch bản tổ chức kỷ niệm 

và khai mạc, bế mạc Đại hội. 

- Biên tập lời dẫn của các Đoàn vận động viên tham gia diễu binh, diễu 

hành biểu dương lực lượng và kịch bản chương trình đồng diễn. 

- Thực hiện trang trí khánh tiết, âm thanh phục vụ chương trình kỷ niệm và 

Lễ khai mạc Đại hội TDTT. Tổng hợp và quyết toán kinh phí chi cho các hoạt 
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động kỷ niệm 81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn và khai mạc Đại hội TDTT của 

huyện. 

- Xây dựng các tin, bài tuyên truyền về kỷ niệm 81 năm ngày Khởi nghĩa 

Bắc Sơn và Đại hội TDTT để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của tỉnh, của huyện, của xã. 

- Tổ chức đón khách đến tham quan Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn và 

chuẩn bị các điều kiện cho Lễ dâng hương Tượng đài Du kịch Bắc Sơn tại 

khuôn viên Bảo tàng Khởi nghĩa.  

12. Đội Quản lý trật tự đô thị 

Xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan 

liên quan kiểm tra các công trình xây dựng, quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè, 

hành lang an toàn giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm, giải tỏa các trường 

hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường,... để đảm bảo mỹ quan và tổ chức các hoạt 

động nhân dịp kỷ niệm và khai mạc Đại hội. 

 13. Trung tâm Y tế  

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Xây dựng kế 

hoạch thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Cử nhân 

viên y tế phục vụ, chăm sóc sức khỏe trong thời gian diễn ra các hoạt động 

chung của huyện.  

- Thành lập Đoàn vận động viên tham gia thi đấu và diễu hành tại Đại hội.  

14. Điện lực huyện Bắc Sơn 

Chỉ đạo bố trí cung cấp nguồn điêṇ để thắp sáng, cung cấp nguồn điêṇ cho 

âm thanh, ánh sáng tại 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 81 

năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn và khai mạc Đại hội TDTT huyện Bắc Sơn lần 

thứ IX năm 2021. 

15. Trường THPT Bắc Sơn; Trường Phổ thông DTNT - THCS huyện 

Bắc Sơn 

- Huy động lực lượng giáo viên và học sinh tham gia các nội dung hoạt 

động kỷ niệm 81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn và khai mạc Đại hội Thể dục 

thể thao.  

- Tổ chức các hoạt động chào mừng, các hình thức tuyên truyền, nói 

chuyện chuyên đề, giáo dục truyền thống trong nhà trường; tổ chức cho học sinh 

tham quan Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Khởi 

nghĩa Bắc Sơn.  

 16. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch 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.  
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 - Tuyển chọn, thành lập Đoàn vận động viên của đơn vị mình (mỗi đoàn 

gồm 30 người) tham gia thi đấu và diễu hành tại Lễ kỷ niệm 81 năm ngày Khởi 

nghĩa Bắc Sơn và khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Bắc Sơn lần thứ IX 

năm 2021. 

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

ngày 20/9 đến hết ngày 30/9/2021. Tổ chức treo khẩu hiệu tuyên truyền tại các 

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

dân cư. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, UBND các 

xã, thị trấn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; đề nghị Ủy ban 

MTTQ và các đoàn thể huyện phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch 

này./. 

 
 Nơi nhận:                                                                                                                                                
- UBND tỉnh Lạng Sơn;  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh;                                                                          
- TT Huyện uỷ;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                               

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện;   

- Lưu: VT, PVHTT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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