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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ dâng hương tại Khu Lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ 

 

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày hy sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ 

(24/5/1944 -24/5/2021). Uỷ ban nhân dân huyện Văn Lãng xây dựng kế hoạch 

tổ chức dâng hương tại Khu Lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

Nhằm ghi nhớ và tôn vinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, người chiến sỹ cộng 

sản kiên trung bất khuất của dân tộc Việt Nam. Người con ưu tú của nhân dân 

các dân tộc huyện Văn Lãng. Sự hy sinh anh dũng của đồng chí được Đảng, Nhà 

nước và Nhân dân ghi nhận, đã góp phần viết nên những trang vàng trong lịch 

sử Đảng; đồng thời thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ 

đến công lao to lớn của đồng chí. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Thành phần: 

- Cấp huyện: 

 + Thường trực Huyện ủy, 

+ Thường trực HĐND huyện; 

+ Lãnh đạo UBND huyện; 

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

+ Đại diện lãnh đạo UB MTTQVN huyện; 

  + Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Lao động, TB, XH – DT, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, TT và TT; BCH Quân sự 

huyện; Công an huyện; 

+ Phóng viên Trung tâm Văn hoá TT và TT huyện (Đưa tin). 

 - Xã Hoàng Văn Thụ: Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, 

UBMTTQ xã (Do UBND xã mời). 

 2. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 21/5/2021. 

 3. Địa điểm: Tại Khu Lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn 

Thụ, huyện Văn Lãng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 



 - Ban hành giấy mời mời các thành phần dự Lễ dâng, kiểm tra, đôn đốc 

các đơn vị chuẩn bị cho tổ chức Lễ dâng hương. 

 - Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy bố trí xe ô tô cho đoàn đi dâng 

hương tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

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

Chuẩn bị tăng âm, loa đài, bài diễn từ, lễ, lẵng hoa và điều hành buổi Lễ 

dâng hương; chỉ đạo việc vệ sinh Khu Lưu niệm đồng chí Hoàng Văn 

Thụ, cử người tham gia phục vụ buổi Lễ. 

3. Công an huyện: bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo giao 

thông; cử đại diện lãnh đạo đơn vị tham dự Lễ dâng hương.  

4. Ban Chỉ huy quân sự huyện: bố trí đội tiêu binh phục vụ; cử đại diện 

lãnh đạo đơn vị tham dự Lễ dâng hương. 

5. Ủy ban nhân dân xã Hoàng Văn Thụ: mời các thành phần của xã 

tham dự và chọn cử 4 đồng chí đoàn viên thanh niên hỗ trợ phục vụ buổi Lễ. 

Lưu ý: các cơ quan, đơn vị tham dự Lễ dâng hương thực hiện công tác 

phòng, chống dịch covid-19 theo quy định. 

Trên cơ sở kế hoạch này yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp chuẩn bị và 

tổ chức Lễ dâng hương tại Khu Lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ đảm bảo 

thiết thực, trang trọng, ý nghĩa./. 

 

Nơi nhận:        KT. CHỦ TỊCH 

- TT Huyện uỷ (b/c);                PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện; 

- Trung tâm VHTTTT huyện; 

- UBND xã Hoàng Văn Thụ; 

- C,PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                        Bế Thị Vẫn 
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