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Lạng Sơn, ngày  03 tháng 6 năm 2021

Triển khai thưc hiện Hướng dẫn số 
07- HD/BTGTW, ngày 24/5/2021 của 

Ban Tuyên giáo Trung ương  

          Kính gửi: Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 518-
TB/VPTU, ngày 27/5/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc giao Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh 
tham mưu thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW, ngày 24/5/2021 của Ban 
Tuyên giáo Trung ương về việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà 
lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền 
bối tiêu biểu.

Sau khi nghiên cứu Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW, ngày 24/5/2021 của 
Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

1. Đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh 
đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng:

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Thụ đã được Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng công nhận là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu 
của Đảng. Ghi nhận những cống hiến của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với cách 
mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã đầu tư xây dựng Khu lưu niệm tại xã 
Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng; xây dựng tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ 
tại  phường  Chi  Lăng,  thành  phố  Lạng  Sơn.  Căn  cứ  Hướng  dẫn  số  07-
HD/BTGTW, ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhân dịp kỷ 
niệm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, nhất là dịp kỷ niệm năm tròn, năm 
chẵn, đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên 
môn rà soát, đánh giá toàn bộ các hạng mục công trình trong khu lưu niệm; xác 
định những hạng mục xuống cấp, hư hỏng để phối hợp với Ban Tuyên giáo 
Trung ương xây dựng Đề án trình Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo theo quy định.

2.  Đối  với  đồng chí  Lương Văn Tri,  người  chiến sĩ  cộng sản kiên 
trung, người con ưu tú của quê hương Xứ Lạng: Tỉnh đã xây dựng tượng đài 
đồng chí tại thị trấn Văn Quan, xây dựng nhà lưu niệm tại xã Trấn Ninh, huyện 
Văn Quan. Căn cứ những cống hiến của Đồng chí Lương Văn Tri đối với cách 
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mạng Việt Nam, Tỉnh ủy Lạng Sơn đang phối với Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ trình Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Chính trị 
xem xét  công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của 
Đảng và cách mạng Việt Nam. Nếu đồng chí Lương Văn Tri được công nhận là 
lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 
ngày sinh, nhất là dịp kỷ niệm năm tròn, năm chẵn, Ban cán sự Đảng Ủy ban 
nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban Tuyên giáo 
Trung ương xây dựng Đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu 
niệm đồng chí Lương Văn Tri trình Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo theo quy định 
tại Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW, ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung 
ương. 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo),
- Như kính gửi,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng LLCT&LSĐ,
- Lưu VT.
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