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Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019, 

 Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn dự kiến được tổ chức vào ngày 
30/9/2019, với quy mô khoảng 500 khách mời. Đây là sự kiện lớn của tỉnh, tạo cơ 
hội để quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn nhằm 
thu hút đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong 
quá trình tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh, các đại biểu sẽ tham quan một số di 
tích danh thắng trên địa bàn. 

Để công tác đón tiếp đại biểu đến tham quan di tích danh thắng được chu 
đáo, đồng thời là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch tâm linh, giới 
thiệu nét văn hóa đặc sắc Xứ Lạng tới các đại biểu, UBND thành phố yêu cầu các 
cơ quan đơn vị liên quan, UBND các phường, xã triển khai thực hiện, chỉ đạo 
Ban quản lý di tích các phường, xã và Bộ phận thường trực tại các di tích thực 
hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố và UBND 
các phường, xã trong công tác chuẩn bị các điều kiện đón tiếp các đại biểu đến 
tham quan, chiêm bái, vãn cảnh tại các điểm di tích danh thắng trên địa bàn. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện 
cơ sở vật chất, công tác vệ sinh môi trường tại các di tích danh thắng, kịp thời 
tham mưu đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các đoàn đại biểu đến tham quan di tích 
trong dịp tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin và đơn vị có liên quan 
kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại các di tích danh thắng trên địa bàn. Tập 
trung xử lý và dọn dẹp vệ sinh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp phục vụ 
các đại biểu khi đến tham quan tại các di tích, danh thắng. 
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 3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết, đảm bảo an 
ninh, an toàn cho đại biểu và du khách đến tham quan, du lịch tại khu di tích 
danh thắng Nhị, Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc; di tích núi Phai Vệ; 
khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Phối hợp với Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; Bảo tàng tỉnh chọn 
cử, bố trí hướng dẫn viên, thuyết minh viên và phiên dịch giỏi chuyên môn tại 
các điểm tham quan theo chương trình Hội nghị.  

4. UBND các phường, xã 

Chỉ đạo Ban quản lý di tích các phường, xã; Bộ phận thường trực tại các 
di tích làm tốt công tác vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết, đảm bảo an 
ninh, an toàn tại các điểm di tích, danh thắng; Sắp xếp, bài trí các gian thờ 
ngăn nắp, sạch sẽ, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đón tiếp các 
đoàn đại biểu đến tham quan, chiêm bái, vãn cảnh trong dịp tổ chức Hội nghị 
xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố chọn cử các 
thuyết minh viên tại các điểm di tích danh thắng để giới thiệu về di tích danh 
thắng của địa phương khi có các đoàn đại biểu đến tham quan di tích. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các 
phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả./. 

 
 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở VHTT&DL; 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Như kính gửi; 
- CPVP, CVVX, QTM; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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