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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 
xem xét công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019 
 

Ngày 10/10/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, đã 
chủ trì cuộc họp xem xét công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc 
thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 (sau đây gọi chung là Đại hội). 
Tham dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 
Ban Chỉ đạo Đại hội, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các 
dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019. Sau khi nghe Trưởng Ban 
Dân tộc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội báo cáo kết quả tổ 
chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp huyện và công tác chuẩn bị cho tổ 
chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019, ý 
kiến phát biểu của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 
các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chỉ đạo 
Đại hội, các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh thời gian qua đã tích cực chỉ 
đạo các huyện, thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu 
số cấp huyện, chủ động chuẩn bị cơ bản các điều kiện cho tổ chức Đại hội đại 
biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019. Để đánh giá sâu 
sắc kết đạt được, chỉ ra những hạn chế yếu kém, nhắc nhở, rút kinh nghiệm 
trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, UBND 
tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh ban hành báo cáo đánh giá kết quả tổ 
chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các huyện, thành phố lần thứ III, năm 
2019, đồng thời có văn bản nhắc nhở các đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc chỉ 
đạo của Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/3/2019. 

2. Để chuẩn bị chu đáo cho Đại hội cấp tỉnh diễn ra đúng kế hoạch, thành 
công tốt đẹp, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Đại hội, các cơ quan thành viên 
Ban Chỉ đạo theo sự phân công tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau: 

a) Quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, tinh thần chỉ đạo của Chỉ 
thị số 24-CT/TU ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đại 
biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 đến từng 
thành viên, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo để triển khai, tổ chức thực hiện bảo 
đảm tiến độ, thời gian, chất lượng, hiệu quả công việc.   
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b) Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để mọi 
cán bộ, đảng viên, người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của Đại hội đại biểu 
các dân tộc thiểu số. Đa dạng hóa phương thức, cách thức tuyên truyền như 
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông, tăng các tin, bài 
trên báo đài tỉnh, trung ương; tuyên truyền trực quan bằng việc treo các pano, 
khẩu hiệu…Nội dung tuyên truyền cần trọng tâm, sát thực, nổi bật lên mục đích, 
ý nghĩa của Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số, tác động trực quan đến thị giác 
người xem, tránh đơn điệu, hình thức. 

c) Chuẩn bị chu đáo nội dung các văn kiện trình Đại hội bảo đảm chất 
lượng, trọng tâm là Báo cáo chính trị, Quyết tâm thư của Đại hội phải đáp ứng 
được các yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 24-CT/TU, phản ánh đầy đủ 
bản sắc, sát thực tiễn tình hình công tác dân tộc của tỉnh Lạng Sơn. Các sự kiện, 
chương trình trong khuôn khổ Chương trình Đại hội cần phải có kế hoạch cụ 
thể, xây dựng kịch bản chi tiết, phân công rõ nhiệm vụ, có sự kiểm tra, kiểm 
duyệt kỹ lưỡng.  

d) Công tác lễ tân, khánh tiết hậu cần phải chu đáo, tận tình, có kế hoạch 
chi tiết phân công nhiệm vụ cụ thể từng cá nhân phụ trách từng phần việc để bảo 
đảm không quên, sót việc. Lưu ý trang phục Đại hội phải thể hiện được sắc màu, 
truyền thống dân tộc.  

đ) Có kế hoạch để bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông các tuyến 
đường trước khu vực tổ chức Đại hội khoa học; chuẩn bị tốt công tác bảo đảm 
vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế chăm sóc sức khỏe đại biểu dự Đại hội. 

3. Về các kiến nghị của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh: 

- Về ngày tổ chức Đại hội, số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch điều hành 
Đại hội, lãnh đạo tham gia đối thoại trực tuyến: Giao đồng chí Dương Xuân 
Huyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, theo 
đó thống nhất: Dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 25 và 26/11/2019 (thứ Hai và 
thứ Ba); số lượng Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 09 đồng chí, trong đó 
mời đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 
tham gia Đoàn Chủ tịch; lãnh đạo tham gia đối thoại trực về phía UBND tỉnh 
giao đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Nhất trí Truyền hình trực tiếp phiên Đại hội chính thức và Chương trình 
giao lưu văn nghệ, đối thoại chào mừng Đại hội. Giao Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện việc truyền hình trực tiếp trên 
sóng truyền hình Lạng Sơn. 

- Về số lượng Đại biểu, địa điểm tổ chức Đại hội: Thống nhất tổng số đại 
biểu và khách mời tham dự Đại hội khoảng 450 người. Địa điểm tổ chức Đại hội 
tại Trung tâm hội nghị tỉnh.   

- Về quà tặng, thực hiện theo tinh thần thiết thực, tiết kiệm, chỉ tặng các 
Đại biểu, khách mời chính thức tham dự Đại hội. Lưu ý đối với Đại biểu, khách 
mời Trung ương, tỉnh bạn Ban Chỉ đạo lựa chọn quà tặng cho phù hợp. 
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- Về trưng bày sản phẩm: Thống nhất thực hiện trưng bày trong sảnh của 
Trung tâm Hội nghị tỉnh, sản phẩm trưng bày phải tiêu biểu, đặc trưng.  

- Về Giấy mời: Thống nhất là UBND tỉnh mời, Chủ tịch UBND tỉnh ký 
mời các thành phần dự Đại hội để thể hiện sự trân trọng. 

UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại 
biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần III nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
chủ động triển khai các nhiệm vụ bảo đảm đạt tiến độ, kế hoạch theo yêu cầu./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 
- Cơ quan TV BCĐ tỉnh tại Quyết định 538/QĐ-
UBND ngày 20/3/2019; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCV UBND tỉnh,  
các phòng: TH, KGVX, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
  

Phạm Hùng Trường 
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