
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-SNN Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831-04/11/2021) gắn với kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945-14/11/2021) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCĐ ngày 29/12/2020 của Ban Chỉ đạo các 

ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (sau 

đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) về tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ 

niệm, sự kiện quan trọng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thiết thực chào mừng 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 – 

04/11/2021); 112 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 

04/11/2021); kỷ niệm 76 năm “Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam” (14/11/1945 - 14/11/2021); Tổng kết phong trào thi đua. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

chào mừng gồm các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, bồi dưỡng và phát huy 

tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, chính 

quyền và sự đồng thuận trong xã hội; tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ, 

động viên công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Phát huy truyền 

thống quê hương Lạng Sơn, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động 

sản xuất, công tác, học tập, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hoàn thành 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Yêu cầu: 

Hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, phô 

trương, lãng phí và phù hợp với điều kiện thực tế. 

Thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo 

của Trung ương và của tỉnh.  Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, phòng, chống cháy 

nổ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền 

a) Nội dung tuyên truyền  

- Tuyên truyền về quá trình thành lập, những đóng góp, thành tựu đã đạt 
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được của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng của quê 

hương Lạng Sơn; khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, cổ vũ động viên tình 

cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, người Lạng Sơn ở trong và 

ngoài tỉnh, ở nước ngoài hướng về cội nguồn, chung sức, đồng lòng xây dựng quê 

hương. 

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm gắn với giới thiệu, quảng bá tiềm 

năng, thành tưụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập 

và phát triển. Đồng thời, lồng ghép với tuyên truyền, triển khai thực hiện các 

chương trình, kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng 

Sơn gắn với kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, truyền thống, 

lịch sử hình thành và phát triển Ngành Nông nghiệp và PTNT trong 76 năm. 

b) Hình thức tuyên truyền 

Tăng cường tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội. 

Treo panô, áp phích, băng rôn, cờ, khẩu hiệu... tại trụ sở cơ quan, đơn vị; Các cuộc 

họp, giao ban, sinh hoạt thường kỳ. 

Thời gian: cả năm 2021, tập trung cao điểm trong tháng 10, 11. 

Chủ trì thực hiện: Văn phòng sở, Các đơn vị trực thuộc; Phòng Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn các huyện, phòng kinh tế thành phố, Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố.  

Phối hợp: Đoàn thanh niên, các Công đoàn cơ sở. 

2. Phát động Phong trào thi đua: thực hiện theo Chỉ thị số 04/CT-UBND 

ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích 

chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831-

2021). 

Thời gian: Tổng kết phong trào thi đua dự kiến tháng 11 năm 2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ Sở chủ trì hướng dẫn công tác 

khen thưởng tổng kết phong trào thi đua. 

Phối hợp: Các phòng, đơn vị; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

các huyện, phòng kinh tế thành phố, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và PTNT các 

huyện, thành phố. 

3. Xây dựng phóng sự, bài viết tuyên truyền: Xây dựng 01 phóng sự, 01 

bài viết về 76 năm truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng 

Sơn, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025. 

Chủ trì thực hiện: Trung tâm Khuyến nông. 

Phối hợp: Phòng, ban, đơn vị; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

các huyện, phòng kinh tế thành phố, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và PTNT các 
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huyện, thành phố. 

Thời gian: Hoàn thành trong tháng 10 năm 2021. 

4. Tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 190 năm Ngày thành lập tỉnh 

Lạng Sơn” 

Chủ trì thực hiện: Các Công đoàn cơ sở. 

Phối hợp: Đoàn thanh niên. 

Thời gian thực hiện: Theo chương trình phát động của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

5. Tổ chức dâng hương, dâng hoa:  

Tổ chức dâng hương nhân dịp kỷ niệm tại khuôn viên Tượng đài Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

Thời gian: Trong tháng 11/2021. 

Thành phần: Đảng ủy Sở; Ban Giám đốc; Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc; Các 

phòng, đơn vị trực thuộc; Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; BCH Công đoàn cơ sở, 

Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên; 

Chủ trì thực hiện: Đoàn thanh niên tham mưu cho Đảng ủy xây dựng 

chương trình, chuẩn bị các điều kiện phục vụ chương trình. 

Phối hợp: Văn phòng Sở. 

6. Tổ chức Giải thể thao chào mừng 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng 

Sơn, gắn với kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam 

Thời gian: Trong tháng 11/2021. 

Chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở tham mưu xây dựng kế hoạch riêng, tổ 

chức giải thể thao.  

Phối hợp: Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở; Văn phòng Điều phối xây 

dựng NTM tỉnh; Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành 

phố, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, Hạt Kiểm lâm các 

huyện, thành phố; Một số doanh nghiệp, HTX. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ Kế hoạch này và các 

nhiệm vụ được phân công chủ trì chủ động tham mưu thực hiện. Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, nội dung các hoạt động kỷ niệm đến toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động; phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan.  

2. Văn phòng Sở chủ trì tham mưu thành lập Ban tổ chức, tổ giúp việc ,ban 

hành điều lệ, tổ chức bốc thăm chia bảng, sắp xếp lịch thi đấu giải thể thao; Tham 

mưu phân công tổ trọng tài, tổ thông tin tuyên truyền và tổ hậu cần khánh tiết phục 

vụ tổ chức giải và tổng kết phong trào thi đua …  

3. Phòng Tổ chức cán bộ Sở chủ trì hướng dẫn công tác khen thưởng tổng 

kết phong trào thi đua, thẩm định tiêu chuẩn, thành tích báo cáo Hội đồng Thi đua 



4 

 

khen thưởng sở, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, trình Giám đốc Sở, Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định khen thưởng. 

4. Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở phối hợp với Công đoàn cơ sở các đơn vị 

trực thuộc, Đoàn thanh niên tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, thể lệ cuộc thi tìm 

hiểu 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn; vận động Đoàn viên tích cực tham 

gia. 

5. Trung tâm Khuyến nông xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, 

quảng bá giới thiệu về các hoạt động kỷ niệm; phối hợp với các đơn vị liên quan 

xây dựng chuyên mục, chuyên trang quảng bá trước, trong và sau các hoạt động kỷ 

niệm. 

6. Các đơn vị trực thuộc Sở; Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh; 

Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố tích cực 

đăng ký tham dự giải thể thao ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021. 

Yêu cầu trong thời gian diễn ra  hoạt động kỷ niệm đề nghị các cơ quan, đơn 

vị thông báo mời công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình tham 

gia đầy đủ, đồng thời bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo 

đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.  Trong quá trình triển khai, nếu có nội 

dung thay đổi hoặc phát sinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ điều 

chỉnh, bổ sung phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo tỉnh (b/c); 

- Đảng ủy Sở (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Văn Phòng ĐP NTM tỉnh; 

- Phòng NN&PTNT các huyện, Phòng KT thành phố; 

- TT Dịch vụ NN các huyện/thành phố; 

- Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố; 

- Đoàn thanh niên, Công đoàn VP Sở; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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