ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY SÓC TRĂNG
BAN TUYÊN GIÁO

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 5 năm 2020

*

Số 87-KH/BTGTU

KẾ HOẠCH
tổ chức Hội thảo khoa học
“75 năm sự kiện đón rước đoàn tù chính trị Côn Đảo về đất liền Sóc Trăng
(23/9/1945 - 23/9/2020)”
----Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “75 năm sự kiện đón rước đoàn tù chính
trị Côn Đảo về đất liền Sóc Trăng 23/9/1945 - 23/9/2020”, cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Việc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức đón rước các chiến sĩ cách
mạng bị giam ở nhà tù Côn Đảo trở về đất liền là một vinh dự lớn; thể hiện tình cảm
thủy chung, gắn bó của cán bộ, đảng viên và nhân dân Sóc Trăng đối với các chiến sĩ
cách mạng trên mọi miền đất nước bị chính quyền thực dân Pháp kết án và tù đày ở
“Địa ngục trần gian” - Côn Đảo.
- Sự kiện đón rước Đoàn tù chính trị Côn Đảo về đất liền đã tiếp thêm sức
mạnh, giúp Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng vượt qua nhiều khó khăn gian khổ trong
buổi đầu xây dựng chính quyền và chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước nói chung và tỉnh
Sóc Trăng nói riêng phát huy tinh thần kiên trung, bất khuất, quyết tâm thi đua học tập,
lao động, sản xuất, công tác; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại
hội các cấp.
- Các phòng thuộc Ban; cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ đạt
yêu cầu về nội dung, tiến độ; đảm bảo tổ chức hội thảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm,
hiệu quả.
B. NỘI DUNG
I. TỔ CHỨC HỘI THẢO
1. Chủ đề hội thảo: “75 năm sự kiện đón rước đoàn tù chính trị Côn Đảo về đất
liền Sóc Trăng (23/9/1945 - 23/9/2020)”
2. Quy mô, thời gian, địa điểm:
- Quy mô: Cấp tỉnh
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 23-9-2020 (thứ tư).
- Địa điểm: Phòng họp Tỉnh ủy.
3. Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
4. Đơn vị phối hợp: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sóc Trăng, Văn phòng Tỉnh
ủy.
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5. Chủ đề bài tham luận:
- Bối cảnh, tình hình Nam Bộ sau cách mạng Tháng Tám có liên quan đến sự
kiện đón rước Đoàn tù Chính trị Côn đảo trở về đất liền.
- Sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ và Ủy ban nhân dân Nam Bộ đối với Tỉnh ủy
Sóc Trăng về việc đón rước Đoàn tù chính trị ở Côn Đảo về đất liền.
- Công tác tổ chức (chuẩn bị phương tiện tàu thuyền, lương thực, thực phẩm,
thuốc men, địa điểm...) để đón rước, bảo vệ, chăm sóc tù chính trị Côn Đảo của Đảng
bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
- Về sự kiện chiếc sà lúp chở Bác Tôn Đức Thắng cùng các đồng chí cặp bãi
biển Mỹ Thanh (Vĩnh Châu).
- Những tư liệu mới liên quan đến sự kiện đón rước đoàn tù chính trị Côn Đảo
về đất liền Sóc Trăng.
- Ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, sự nung nấu quyết tâm của các cá nhân
tù chính trị Côn Đảo khi được trở về đất liền tiếp tục hoạt động cách mạng.
- Tác động, ảnh hưởng của sự kiện lịch sử đón rước Đoàn tù chính trị từ Côn
Đảo về đất liền liên quan đến một số tỉnh, thành Nam Bộ.
- Ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của Đoàn tù Chính trị Côn đảo trở về đất liền đối
với việc chuẩn bị các lực lượng cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
ở Tây Nam Bộ.
- Những đề xuất mới về xây dựng Khu di tích Địa điểm đón tiếp đoàn tù chính
trị Côn Đảo về đất liền Sóc Trăng.
6. Thành phần mời tham gia viết tham luận (dự kiến 25 bài tham luận)
* Ngoài tỉnh:
- Học viện Chính trị Khu vực IV;
- Phòng Khoa học Quân sự, Bộ Tư lệnh Quân khu 9;
- Ban Tuyên giáo các tỉnh (thành) khu vực nam sông Hậu: Cần Thơ; Hậu
Giang; Kiên Giang; An Giang; Bạc Liêu và Cà Mau.
- Bảo tàng huyện Côn Đảo, tỉnh Rà Rịa - Vũng Tàu.
* Trong tỉnh:
- Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sóc Trăng:
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng (Ban Khoa học công nghệ quân sự trực
thuộc Bộ Chỉ huy);
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng (bộ phận viết lịch sử trực
thuộc Bộ Chỉ huy);
- Công an tỉnh Sóc Trăng (Đội Pháp chế và Quản lý Khoa học, Phòng Tham
mưu);
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng (Bảo tàng);
- Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng (Khoa Xây dựng Đảng);
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- Ban Liên lạc Tù chính trị tỉnh Sóc Trăng;
- Một số đồng chí là cán bộ lãnh đạo, nguyên là cán bộ lãnh đạo và nhà khoa
học trong tỉnh.
7. Thành phần đại biểu mời tham dự hội thảo
Tổng số đại biểu mời dự hội thảo khoảng 50 đại biểu, gồm:
- Thành phần mời tham gia viết bài tham luận;
- Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng;
- Ban Tổ chức, Ban Biên tập, Tổ Chuyên viên giúp việc;
- Trưởng, phó các phòng, trung tâm trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan (trừ các đơn vị đã mời
viết tham luận), như: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy,
Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng .
- Báo Sóc Trăng; Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng; một số cơ quan báo,
phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, như: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân.
9. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí Hội thảo khoa học “75 năm sự kiện
đón rước đoàn tù chính trị Côn Đảo về đất liền Sóc Trăng 23/9/1945 - 23/9/2020”. (Có
dự trù kinh phí kèm theo)
II. THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Soạn thảo kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức hội thảo; phát hành thư
mời viết tham luận; tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Biên tập và Tổ Hậu
cần giúp việc Hội thảo: Tháng 5-2020.
2. Viết tham luận Hội thảo: Từ cuối tháng 5-2020 đến hết tháng 7-2020.
3. Biên tập, thẩm định nội dung và phân loại bài viết: Tháng 8-2020.
4. In ấn tài liệu, viết đề dẫn, kết luận và thư mời hội thảo: Từ ngày 1-9 đến
ngày 22-9-2020.
5. Tổ chức Hội thảo: Ngày 23-9-2020.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Giao Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng xây dựng kế hoạch, dự trù
kinh phí tổ chức hội thảo; phát hành thư mời viết tham luận và thư mời Hội thảo; tham
mưu ban hành các quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Biên tập và Tổ Hậu cần
giúp việc Hội thảo; viết đề dẫn và kết luận hội thảo.
- Phòng Tuyên truyền - Báo chí và Tổng hợp phối hợp với các bộ phận có liên
quan thực hiện việc in ấn tài liệu và công tác hậu cần: hướng dẫn, đưa rước, bố trí ăn nghỉ
cho các đại biểu, chuẩn bị hội trường…
- Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo cử cán bộ đảm trách bộ phận kỹ thuật và
đưa tin, bài hội thảo...
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “75 năm sự kiện đón rước
đoàn tù chính trị Côn Đảo về đất liền Sóc Trăng 23/9/1945 - 23/9/2020)”. Yêu cầu các
phòng , bộ phận có liên quan triển khai thực hiện tốt kế hoạch này.
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Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản
ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng).
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo).
- Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo)
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Lưu Phòng TT-BC-TH, LLCT&LSĐ.

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Lâm Tấn Hòa

