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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 592 năm 
Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2019) 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 43-HD/HU ngày 28/12/2018 của Huyện ủy Chi 
Lăng hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan 
trọng trong năm 2019. 

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 592 năm Chiến thắng Chi Lăng               
(10/10/1427 - 10/10/2019). Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng xây dựng kế 
hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 592 năm Chiến thắng Chi 
Lăng cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Nhằm góp phần tuyên truyền, ôn lại truyền thống yêu nước và những 
chiến công hiển hách của các thế hệ cha ông ta trong lịch sử dân tộc đã được ghi 
dấu tại mảnh đất Chi Lăng anh hùng. 

 - 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 phấn khởi, khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái 
hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Chi Lăng ngày càng 
giàu đẹp, văn minh. 

 - Quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hoá, du lịch góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện Chi Lăng trong thời kỳ phát triển và hội nhập. 

 2. Yêu cầu 

 - Tạo được không khí vui tươi, lành mạnh, bổ ích, khơi dậy niềm tự hào 
dân tộc về truyền thống lịch sử anh hùng của quê hương Chi Lăng. 

 - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các hoạt động văn hoá, thể thao và du 
lịch phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, lãnh phí. 

 II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Các hoạt động tuyên truyền  

- Hình thức tuyên truyền 

 + Tuyên truyền lưu động: Tuyên truyền bằng xe thông tin dọc tuyến 
Quốc lộ 1A cũ và mới, đường 279, khu vực đông dân cư sinh sống. Tuyên 
truyền qua hệ thống loa phát thanh tại các xã, thị trấn.  
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 + Tuyên truyền cổ động trực quan: Treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, cờ 
tuyên truyền tại trung tâm huyện, Khu nhà trưng bày Chiến thắng Chi Lăng. 

 + Xây dựng các phóng sự, clip tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hệ thống 
các di tích Chi Lăng gắn với phát triển du lịch phát trên các phương tiện thông 
tin đại chúng và Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh. 

  + Phối hợp lồng ghép tuyên truyền: 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: Tổ chức lồng ghép tuyên truyền 
tại các cuộc họp Chi bộ, cơ quan. 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các đơn vị trường học trên địa bàn 
huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng 
của Chiến thắng Chi Lăng, truyền thống lịch sử Chi Lăng lồng ghép trong các 
buổi họp thôn, các giờ học lịch sử địa phương, hoạt động ngoại khóa, về 
nguồn… phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi cơ sở. 

  Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, các đơn vị liên quan, 
UBND các xã, thị trấn tổ chức biểu diễn văn nghệ kết hợp tuyên truyền về Chi 
Lăng lịch sử, Chi Lăng anh hùng, ý nghĩa lịch sử 592 năm Chiến thắng Chi Lăng 
(10/10/1427 - 10/10/2019). 

 - Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan 
trọng của Chiến thắng Chi Lăng, truyền thống lịch sử Chi Lăng trong các cuộc 
kháng chiến chống quân xâm lược và xây dựng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn 
hiện nay.  

- Thời gian: Từ ngày 18/9/2019 đến hết ngày 31/10/2019. 

- Địa điểm: Tất cả 21 xã, thị trấn, tại trung tâm huyện, khu vực nhà trưng 
bày chiến thắng Chi Lăng. 

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan, đơn vị của huyện, Ủy ban nhân dân các 
xã, thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

2. Tổ chức Lễ Dâng hương, dâng hoa (có chương trình chi tiết riêng) 

- Thời gian:  Dự kiến 07h30’, ngày 10/10/2019.  

- Địa điểm: Tại Tượng đài Chiến thắng Chi Lăng; Đền Quan Trấn Ải. 

- Đơn vị thực hiện:  

+ Phòng Văn hóa và Thông tin: Chuẩn bị và thực hiện lời dẫn dâng 
hương, hoa; chuẩn bị Lễ theo quy định. 

+ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông: Chuẩn bị âm thanh, loa míc… 

  + Ban quản lý di tích lịch sử và danh thắng huyện: Chuẩn bị các điều kiện 
tốt nhất tại Nhà trưng bày Chiến thắng Chi Lăng phục vụ công tác đón tiếp, 
hướng dẫn, sắp xếp vị trí đứng của các vị đại biểu. 

+ Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng chỉ đạo Ban quản lý di tích Đền Quan 
Trấn Ải (Đền Quỷ Môn) chuẩn bị các điều kiện cần thiết như: Công tác dọn dẹp 
vệ sinh, bày hoa, lễ phục vụ công tác dâng hương, hoa tại Đền. 

+ Ban Chỉ huy quân sự huyện bố trí đội tiêu binh theo quy định phục vụ 
Lễ dâng hương, dâng hoa. 
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 - Thành phần:  

 + Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng. 

 + Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể, các  
phòng, ban, đoàn thể của huyện. 

 + Đối với xã Chi Lăng: Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam. 

 + Huy động 60 đoàn viên thanh niên trở lên tham gia Lễ dâng hương, 
dâng hoa (trang phục áo đoàn truyền thống). 

 3. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn thăm Khu 
di tích lịch sử Chi Lăng 

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 
592 năm Chiến thắng Chi Lăng phù hợp, hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa như: 
Thăm hỏi tặng quà, giúp đỡ những gia đình có hoạt cảnh đặc biệt khó khăn, tổ 
chức hoạt động về nguồn thăm quan Nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng, các 
điểm di tích trong Khu di tích lịch sử Chi Lăng… 

- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện: Tổ chức lồng ghép tuyên 
truyền về ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của Chiến thắng Chi Lăng, truyền 
thống lịch sử Chi Lăng trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và xây 
dựng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay tại các buổi học ngoại khóa, giờ 
học lịch sử địa phương, đồng thời tổ chức thăm quan Nhà trưng bày chiến thắng 
Chi Lăng, các điểm di tích trong Khu di tích lịch sử Chi Lăng. 

4. Chương trình Nghệ thuật Chào mừng kỷ niệm 592 năm Chiến thắng 
Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2019) (có chương trình kịch bản chi tiết riêng) 

 - Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ 19h00’, ngày 10/10/2019. 

- Địa điểm: Tại sân vận động Trung tâm huyện Chi Lăng. 

- Chịu trách nhiệm chính: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 
thông huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Phòng 
Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai 
thực hiện. 

- Thành phần mời dự:  

 + Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh. 

 + Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. 

 + Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng. 

 + Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể, các cơ 
quan, phòng, ban, đơn vị sự nghiệp của huyện. 

 + Đại diện Đảng ủy, UBND một số xã, thị trấn của huyện. 

 - Nội dung chương trình: 

 + 19h00’ đến 19h30’: Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức: Văn phòng 
HĐND và UBND; Phòng VH&TT huyện; Trung tâm VH,TT&TT huyện. 

 + 19h30’ - 19h45’: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Phòng Văn hóa và 
Thông tin huyện. 
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 + 19h45’ - 20h00’: Diễn văn ôn lại truyền thống 592 năm chiến thắng Chi 
Lăng (10/10/1427 - 10/10/2019): Lãnh đạo UBND huyện phát biểu. 

 + 20h00’ - 21h30’: Chương trình nghệ thuật. 

 III. KINH PHÍ 

Ngân sách Nhà nước năm 2019 và nguồn xã hội hóa (nếu có). 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng các văn bản chỉ đạo về việc tổ 
chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 592 năm chiến thắng Chi Lăng                
(10/10/1427 - 10/10/2019). 

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng lời dẫn chương trình Lễ dâng 
hương, dâng hoa và diễn văn ôn lại truyền thống 592 năm Chiến thắng Chi Lăng                 
(10/10/1427 - 10/10/2019). 

- Chỉ đạo Ban quản lý di tích lịch sử và danh thắng huyện trang trí cờ, 
băng zôn, dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khu vực Nhà trưng bày, cắt tỉa cây cảnh, bố 
trí hướng dẫn viên đón tiếp, sắp xếp đại biểu đến dâng hương tại tượng đài chiến 
thắng Chi Lăng. 

 - Chuẩn bị hoa,  lễ  phục vụ Lễ dâng hương, dâng hoa. 

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công chương trình nghệ 
thuật chào mừng kỷ niệm 592 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 
10/10/2019). 

 - Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng dự trù kinh phí tham 
mưu cho UBND huyện cấp kinh phí đảm bảo chi cho các hoạt động Kỷ niệm 592 
năm chiến thắng Chi Lăng thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và quyết toán 
đầy đủ theo đúng quy định. 

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

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan kỷ 
niệm 592 năm chiến thắng Chi Lăng. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ 
thuật tỉnh tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ kết hợp tuyên truyền tại 
các xã, thị trấn trong huyện. 

- Xây dựng các phóng sự, clip, chương trình truyền thanh, chương trình 
chuyên đề về Chi Lăng trong dịp kỷ niệm 592 năm Chiến thắng Chi Lăng phát 
tại huyện và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm thông tin 
xúc tiến du lịch tỉnh. 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Phòng Giáo 
dục và Đào tạo huyện xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện 
có hiệu quả Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 592 năm Chiến thắng Chi Lăng       
(10/10/1427 - 10/10/2019) vào 19h00’ ngày 10/10/2019 tại Sân vận động Trung 
tâm huyện. 

- Tổ chức trang trí khánh tiết, băng zôn, cờ hoa tại trung tâm huyện. 
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- Chuẩn bị âm thanh, loa, míc phục vụ hoạt động dâng hương, dâng hoa 
tại Tượng đài chiến thắng Chi Lăng. 

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Văn hóa và Thông tin 
huyện xây dựng dự trù kinh phí tham mưu cho UBND huyện cấp kinh phí đảm 
bảo chi cho các hoạt động Kỷ niệm 592 năm chiến thắng Chi Lăng thiết thực, 
hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 Tham mưu cho UBND huyện phát hành giấy mời, phối hợp thực hiện 
công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu tham dự các hoạt động chương trình kỷ niệm 
592 năm chiến thắng Chi Lăng. 

4. Huyện đoàn  

- Chịu trách nhiệm chọn, cử  60 đoàn viên thanh niên trở lên tham gia Lễ 
dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài chiến thắng Chi Lăng (trang phục áo đoàn 
truyền thống). 

- Cử 10 đoàn viên phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thực 
hiện kê, dọn bàn ghế đại biểu phục vụ chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ 
niệm 592 năm Chiến thắng Chi Lăng tại sân vận động trung tâm huyện. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

 - Chỉ đạo các nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, 
vai trò, tầm quan trọng của chiến thắng Chi Lăng, truyền thống Chi Lăng lịch 
sử, Chi Lăng anh hùng bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, 
thiết thực và hiệu quả. Hướng dẫn các đơn vị nhà trường tổ chức các giờ học 
ngoại khoá, lịch sử địa phương và thăm quan Khu di tích lịch sử Chi Lăng. 

 - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện tổ 
chức thành công Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 592 năm Chiến 
thắng Chi Lăng. 

 6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

 Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ 
niệm 592 năm chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2019) đảm bảo hiệu 
quả, thiết thực, an toàn và tiết kiệm.  

7. Công an huyện 

 Xây dựng các phương án tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên 
địa bàn huyện, đặc biệt là khu vực sân vận động trung tâm huyện, nơi diễn ra 
chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 592 năm ngày chiến thắng Chi Lăng. 

8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Bố trí lực lượng tiêu binh (02 chiến sỹ)  phục vụ Lễ dâng hương, dâng hoa 
tại tượng đài Chiến thắng Chi Lăng vào lúc 07h00’, ngày 10/10/2019. 

9. Điện lực Chi Lăng 

Đảm bảo an toàn về điện phục vụ Chương trình nghệ thuật tối ngày 
10/10/2019, tại Sân vận động Trung tâm huyện (bắt đầu từ 18 giờ đến hết 22 giờ). 
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10. Ban quản lý di tích lịch sử và danh thắng huyện 

 - Chủ động làm công tác dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khu vực trong và ngoài 
Nhà trưng bày Chi Lăng, bố trí hướng dẫn viên đón tiếp và thuyết minh, giới 
thiệu với các đoàn tới tham quan, chuẩn bị Hội trường và các điều kiện tốt nhất 
phục vụ Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài chiến thắng Chi Lăng. 

 - Chủ trì phối hợp với các đơn vị Trường học trên địa bàn huyện tổ chức 
các hoạt động ngoại khoá, lịch sử địa phương và tham quan các điểm di tích 
trong Khu di tích lịch sử Chi Lăng bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, 
ý nghĩa, hiệu quả, thiết thực và phù hợp. 

 - Bố trí sắp xếp vị trí đứng của các đại biểu tham gia lễ dâng hương, dâng 
hoa tại tượng đài chiến thắng Chi Lăng. 

 - Trang trí cờ chuối, băng zôn khu vực xung quanh Nhà trưng bày và cổng chính. 

 11. Các cơ quan, phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các 
đơn vị trường học trên địa bàn huyện 

- Các cơ quan, phòng, ban trên địa bàn huyện: Tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chiến thắng Chi Lăng, 
truyền thống lịch sử Chi Lăng lồng ghép tại các cuộc họp Chi bộ, cơ quan.  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các đơn vị trường học trên địa bàn 
huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền lồng ghép về vai trò, ý nghĩa và tầm 
quan trọng của chiến thắng Chi Lăng, truyền thống lịch sử Chi Lăng trong các 
buổi họp thôn, các giờ học lịch sử địa phương, hoạt động ngoại khóa, về 
nguồn… phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi cơ sở. 

- Uỷ ban nhân dân xã Chi Lăng chỉ đạo Ban quản lý di tích Đền Quan 
Trấn Ải (Đền Quỷ Môn) chuẩn bị các điều kiện cần thiết như: Dọn dẹp vệ sinh, 
bày hoa, lễ… phục vụ công tác dâng hương, dâng hoa tại Đền. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 592 năm 
chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2019) của Ủy ban nhân dân huyện 
Chi Lăng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công trong kế hoạch căn cứ 
chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 
chức triển khai tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm./.  

 
Nơi nhận: 
 - UBND tỉnh Lạng Sơn; 
 - Sở VHTT&DL tỉnh; 
 - TT Huyện ủy; 
 - TT HĐND huyện; 
 - CT, các PCT UBND huyện; 
 - Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị 
    trên địa bàn huyện; 
 - UBND các xã, thị trấn; 
 - Lưu VT, VHTT (80b). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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