
 

 

UBND HUYỆN CHI LĂNG 

BTC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO 

MỪNG KỶ NIỆM 595 NĂM 

CHIẾN THẮNG CHI LĂNG 

(10/10/1427 – 10/10/2022) 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/CTTT-BTC 
 

     Chi Lăng, ngày 28 tháng 9  năm 2022 

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ 

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng 

(10/10/1427 – 10/10/2022)  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Chi Lăng về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 595 

năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022); 

Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi 

Lăng xây dựng Chương trình tổng thể tổ chức như sau: 

A. CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử Chi Lăng”. 

2. Tổ chức giải bóng Chuyền hơi huyện Chi Lăng chào mừng Kỷ niệm 

595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022). 

3. Tổ chức Hội trại văn hóa - thanh niên và thi chấm trại đẹp; lửa trại 

thanh niên chương trình kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 – 

10/10/2022).  

4. Tổ chức Hội thi quay lợn và chấm điểm lợn quay tại không gian Hội trại 

chào mừng kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 – 10/10/2022). 

5. Tổ chức Chương trình nghệ thuật quần chúng chào mừng Kỷ niệm 595 

năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022). 

6. Tổ chức nghi lễ dâng hương, dâng hoa, báo công tại Tượng đài Chiến 

thắng Chi Lăng. 

7. Tổ chức Chương trình kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng  

(10/10/1427 - 10/10/2022) gắn với công bố Quyết định và trao Bằng xếp hạng 

Di tích Quốc gia đặc biệt - Di tích lịch sử Chi Lăng. 

B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

1. Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử Chi 

Lăng” (Kế hoạch số 123-KH/HU, ngày 02/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử Chi Lăng”). 

1.1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 30/8/2022 đến hết ngày 30/9/2022. 
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1.2. Hình thức thi: 

- Được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần. Trả 

lời trực tiếp các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ:   

tracnghiem.chilang.langson.gov.vn  hoặc tại Banner cuộc thi trên Trang thông 

tin điện tử của huyện Chi Lăng, tại địa chỉ: https://chilang.langson.gov.vn.  

- Mỗi ngày, hệ thống đưa ra 01 bộ câu hỏi thi trắc nghiệm ngẫu nhiên 

(trong kho đề), trong đó có 20 câu kiến thức và 01 câu dự đoán số người tham 

gia dự thi. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 04 đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng. 

- Mỗi người được tham gia thi 01 lần/ngày và tối đa 07 lần/tuần. 

1.3. Thời gian thi 

- Thời gian thi được tiến hành trong 04 tuần, tuần thứ nhất bắt đầu thi từ 

ngày 30/8/2022, kết thúc vào ngày 30/9/2022.  

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00' ngày thứ ba hằng tuần và kết 

thúc vào 9h00' ngày thứ ba tuần kế tiếp. 

1.4. Hình thức tổng kết 

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải thưởng vào chương trình kỷ niệm 595 năm 

ngày Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022). 

2. Tổ chức giải bóng Chuyền hơi huyện Chi Lăng chào mừng kỷ niệm 

595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022). (Kế hoạch số 

226/KH-UBND, ngày 15/8/2022 của UBND huyện Chi Lăng về việc Tổ chức 

giải bóng Chuyền hơi huyện Chi Lăng chào mừng Kỷ niệm 595 năm Chiến 

thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022). 

2.1. Thời gian:  Trong 02 ngày (ngày 17 và 18/9/2022). 

2.2. Đối tượng:  

- Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đang công 

tác, làm việc, sinh sống tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện.  

- Mỗi đơn vị xã, thị trấn (bao gồm cả các trường THCS, Tiểu học, Mầm 

non trên địa bàn), cơ quan, đơn vị, đoàn thể của huyện, của tỉnh, trung ương, các 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện được thành lập một Đoàn Vận động viên tham 

gia thi đấu theo Điều lệ giải quy định. 

2.3. Hình thức: Tổ chức thi đấu 02 nội dung Đội nữ và Đội nam. 

2.4. Địa điểm: Tại các sân trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ và các địa điểm 

do BTC bố trí. 

2.5. Hình thức giải thưởng: Giải cá nhân và tập thể. 

3. Tổ chức Hội trại văn hóa - thanh niên và thi chấm điểm trại chào 

mừng kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 – 10/10/2022)  

https://chilang.langson.gov.vn./
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3.1. Thời gian: Bắt đầu từ 07h00’, ngày 09/10/2022. 

3.2. Địa điểm: Tại Sân vận động trung tâm huyện.  

3.3. Hình thức: Thi cắm trại và chấm điểm trại tại Lễ kỷ niệm 595 năm 

Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 – 10/10/2022). 

3.4. Thành phần tham gia: Gồm 26 đơn vị: Công an huyện; 03 đơn vị 

trường THPT: Chi Lăng, Đồng Bành,  Hòa Bình; Trường PTDTNT THCS - THPT 

Chi Lăng; Chi đoàn khối các cơ quan huyện; UBND 20 xã, thị trấn trên địa bàn. 

3.5. Chấm điểm và trao giải: Chấm điểm từ 14h00’ và trao giải vào 

Chương trình nghệ thuật quần chúng đêm ngày 09/10/2022. 

3.6. Lửa trại thanh niên: Bắt đầu từ 21h30’, ngày 09/10/2022, tại Sân vận 

động trung tâm huyện Chi Lăng. Hoạt động lửa trại diễn ra sau khi Chương trình 

nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng kết thúc.  

3.7. Đơn vị chủ trì thực hiện: Huyện Đoàn Chi Lăng. 

3.8. Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan.  

4. Tổ chức Hội thi quay lợn và chấm điểm lợn quay  

4.1. Thời gian: Bắt đầu từ 09h00’, ngày 09/10/2022.  

4.2. Địa điểm: Sân vận động trung tâm huyện Chi Lăng.  

4.3. Hình thức: Thi quay lợn và chấm điểm lợn quay. 

4.4. Thành phần tham gia: Gồm 26 đơn vị: Công an huyện; 03 đơn vị 

trường THPT: Chi Lăng, Đồng Bành,  Hòa Bình; Trường PTDTNT THCS - THPT 

Chi Lăng; Chi đoàn khối các cơ quan huyện; UBND 20 xã, thị trấn trên địa bàn. 

4.5. Chấm điểm và trao giải: Chấm điểm từ 16h00’ và trao giải vào 

Chương trình nghệ thuật quần chúng đêm ngày 09/10/2022. 

4.6. Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

4.7. Đơn vị phối hợp thực hiện: Huyện Đoàn Chi Lăng; Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan.  

5. Tổ chức Chương trình nghệ thuật quần chúng chào mừng Kỷ niệm 

595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022). 

5.1. Thời gian: Chương trình Dự kiến 90 phút, bắt đầu từ 19h30’ ngày 

09/10/2022. 

5.2. Địa điểm: Tại Sân vận động trung tâm huyện. 

5.3. Nội dung chương trình: 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu khai mạc. 

- Tặng hoa các đơn vị tham gia chương trình. 
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5.4. Số lượng tiết mục: Dự kiến tổng 18 tiết mục bao gồm: 

- Công an huyện: 01 tiết mục. 

- Thị trấn Đồng Mỏ: 06 tiết mục. 

- Trường THPT Chi Lăng: 02 (lựa chọn 01 tiết mục mở màn chương trình). 

- Trường THPT Hòa Bình: 01 tiết mục. 

- Trường PTDT NT THCS - THPT Chi Lăng: 01 tiết mục. 

- Các xã: Hòa Bình, Chi Lăng, Mai Sao, Thị trấn Chi Lăng, Nhân Lý, 

Quan Sơn, Thượng Cường: Mỗi đơn vị 01 tiết mục. 

5.5. Thành phần mời dự 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. 

 - Đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, các đơn vị sự 

nghiệp của huyện. 

- Lãnh đạo các đơn vị Trung ương, tỉnh trên địa bàn huyện. 

- Lãnh đạo 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

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

5.7. Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan.  

6. Tổ chức dâng hương, dâng hoa, báo công tại Tượng đài Chiến 

thắng Chi Lăng (Có chương trình chi tiết riêng)  

6.1. Thời gian: Dự kiến Bắt đầu từ 07h30’ đến 08h00’, ngày 10/10/2022.  

6.2. Địa điểm: Tại Tượng đài Chiến thắng Chi Lăng. 

6.3. Thành phần tham dự: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan. 

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể của huyện. 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam của 04 xã , 

thị trấn: xã Mai Sao, TT. Đồng Mỏ, xã Chi Lăng, TT. Chi Lăng. 

- Lực lượng đoàn viên thành niên: 60 người. 

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

6.5. Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

Phòng Văn hóa và Thông tin; Huyện Đoàn và các đơn vị liên quan thực hiện.  
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7. Chương trình kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng  (10/10/1427 

- 10/10/2022) gắn với công bố Quyết định và trao Bằng xếp hạng Di tích 

Quốc gia đặc biệt - Di tích lịch sử Chi Lăng 

7.1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 09h00’ ngày 10/10/2022. 

           - Địa điểm: Tại hội trường UBND huyện. 

7.2. Thành phần mời dự: 

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 - Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu I.  

 - Trung tướng Vi Văn Mạn, nguyên Chính ủy Quân ủy Quân khu I. 

 - Đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành 

liên quan. 

 - Các đơn vị kết nghĩa, liên quan. 

 - Huyện ủy, Thành ủy và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu. 

  - Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể của huyện. 

- Các công ty, doanh nghiệp. 

- Lãnh đạo 20 xã, thị trấn. 

- Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lạng Sơn và của tỉnh. 

7.3. Nội dung chương trình Kỷ niệm: (Có Kịch bản chi tiết riêng)  

- Văn nghệ chào mừng với chủ đề: “Chi Lăng - Bản hùng ca vang mãi”. 

Thời lượng 25 phút, gồm 03 chương: 

+ Chương 01: Chi Lăng lịch sử - Chi Lăng anh hùng (liên hoàn các ca 

khúc âm hưởng hào hùng, ca ngợi tinh thần bách chiến bách thắng của cha ông 

ta trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước). 

+ Chương 02: Chi Lăng phát triển kinh tế - xã hội (liên hoàn các ca ngợi 

Chi Lăng tập chung khôi phục phát triển kinh tế là hậu phương vững chắc cho 

tiền tuyến miền Nam và là  “Cảng nổi” trung chuyển hàng hóa viện trợ của các 

nước XHCN) 

+ Chương 03: Chi Lăng hội nhập và phát triển (liên hoàn các ca khúc vui 

tươi, phấn khởi ca ngợi quê hương Chi Lăng đang phát triển và hội nhập). 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 
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- Diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử 595 năm chiến thắng Chi Lăng 

(10/10/1427 – 10/10/2022). 

-  Phóng sự “Di tích lịch sử Chi Lăng – Thành lũy của non thiêng”.  

- Công bố Quyết định và trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt - Di 

tích lịch sử Chi Lăng. 

- Phát biểu chúc mừng của lãnh đạo cấp trên. 

- Phát biểu của đại diện nguyên lãnh đạo huyện. 

- Phát biểu đại diện thế hệ trẻ. 

- Công tác thi đua - khen thưởng. 

8. Phân công nhiệm vụ: Căn cứ vào chương trình tổng thể, các cơ quan, 

đơn vị được giao chủ trì, chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức triển 

khai thực hiện, thường xuyên báo cáo và chịu trách nhiệm về nội dung trước 

Ban Chỉ đạo huyện. 

Trên đây là Chương trình tổng thể tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 

595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022). Đề nghị các cơ quan, 

đơn vị được phân công, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, chủ động phối 

hợp, thực hiện đạt kết quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL tỉnh (B/c); 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ; 

- Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị  

sự nghiệp liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đăng tải trên Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT (ĐTT). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Nông Trường 
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