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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-BTC        Hà Giang, ngày      tháng     năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh 

30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang 
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm 

tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang; tổng kết Chương trình hỗ trợ 

xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó 

khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh và “Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ VII 

tỉnh Hà Giang” năm 2021. 

Căn cứ Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban tổ 

chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh thông báo thời gian tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà 

Giang cụ thể như sau: 

1. Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái 

lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang 

1.1. Lễ dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ (khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy); 

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ và viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa 

trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên) 

Thời gian: 07h00 – 08h45 ngày 08/12/2021. 

1.2. Lễ mít tinh kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 60 

năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang 

- Thời gian: 09h00 – 11h00 ngày 08/12/2021. 

- Địa điểm: Tại Hội trường lớn Tỉnh ủy. 

2. Tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền những thành tựu nổi 

bật về kinh tế - xã hội của tỉnh sau 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập 

tỉnh Hà Giang và 60 năm Hà Giang thực hiện 8 lời căn dặn của Người 

- Thời gian: Từ ngày 01/12 đến ngày 10/12/2021. 

- Địa điểm: Tại Quảng trường 26/3. 

3. Tổ chức trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa du lịch, sản phẩm 

đặc trưng tỉnh Hà Giang và Không gian thưởng trà Shan tuyết 

- Thời gian: Từ ngày 07/12 đến ngày 10/12/2021. 

- Khai mạc: 19h30 phút ngày 07/12/2021.  
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- Địa điểm: Công viên cây xanh, Thành phố Hà Giang. 

4. Tuần Văn hóa du lịch thành phố Hà Giang năm 2021 

- Thời gian: Từ ngày 07/12 đến ngày 10/12/2021.  

- Khai mạc: 19h30 phút ngày 07/12/2021 (cùng với Chương trình trưng 

bày giới thiệu, quảng bá văn hóa du lịch, sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà Giang và 

Không gian thưởng trà Shan tuyết). 

- Địa điểm: Công viên cây xanh, Thành phố Hà Giang.  

5. Tổ chức thực hiện 

- Yêu cầu các Tiểu ban giúp việc được giao nhiệm vụ chủ trì các hoạt động 

căn cứ thời gian, triển khai thực hiện các nội dung (an ninh, an toàn giao thông, 

vệ sinh môi trường; lễ tân, phục vụ hậu cần...) đảm bảo tiến độ và hiệu quả.  

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì các hoạt động sự kiện trước, 

trong và sau lễ kỷ niệm chủ động phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện. 

(Thông báo này thay thế Văn bản số 4751/UBND-VHXH ngày 26/11/2021 

của UBND tỉnh) 

Trên đây là thông báo thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm 

thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang của Ban tổ 

chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh./. 

 
Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- TTr. Tỉnh ủy; 

- TTr. HĐND tỉnh;  

- CT, Các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các hội đoàn thể tỉnh;  

- Các thành viên BTC các ngày lễ lớn; 

- Các Sở, ngành lực lượng vũ trang tỉnh; 

- CVP, Các PVP UBND tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm tin học công báo tỉnh;  

- CVNCTH, VP UBND tỉnh; 

- VnptiOffice;  

- Lưu: VT, VHXH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Đức Quý 
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