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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

họp Ban Tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 
10 UBCTLH; Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

Ngày 15/02/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tổ 
chức họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân năm 
2019 và Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban công tác liên hợp (UBCTLH); Hội nghị xúc 
tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Tham gia cuộc họp có đồng chí Nguyễn 
Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên: Ban Tổ chức Chương 
trình gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 UBCTLH (theo Quyết 
định số 1748/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh); Ban Tổ chức Hội 
nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (theo Quyết định số 140/QĐ-
UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh); Trưởng, Phó các Tiểu ban: 
Nội dung; Tuyên truyền; Lễ tân, hậu cần; An ninh, an toàn; An ninh, trật tự  
(theo Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 17/9/2018 và Quyết định số 16/QĐ-
BTCHN ngày 25/01/2019 của Trưởng Ban Tổ chức). 

 Sau khi nghe Giám đốc Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình, tiến độ chuẩn bị tổ 
chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 
UBCTLH; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức 
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Trưởng Ban Quản lý Khu 
KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức Lễ thông xe 
tuyến đường chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài và ý kiến tham gia của các thành 
viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

 I. Yêu cầu chung 

Chương trình gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Uỷ ban công tác liên hợp có 
tính chất thường niên giữa bốn tỉnh biên giới Việt Nam là: Lạng Sơn, Quảng 
Ninh, Cao Bằng, Hà Giang với Quảng Tây, Trung Quốc. Hội nghị lần này do 
tỉnh Lạng Sơn đăng cai tổ chức không chỉ là hoạt động đối ngoại giữa bốn tỉnh 
biên giới với Quảng Tây mà còn là sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và 
Nhà nước. Do vậy, chương trình cần đảm bảo các yêu cầu về công tác đối ngoại, 
chuẩn bị kỹ về nội dung các văn kiện, cũng như việc xin ý kiến Ban Bí thư, Bộ 
Ngoại giao trong quá trình triển khai thực hiện. 

Lễ thông xe đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá Tân Thanh (Việt 
Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo quyết liệt, là một 
trong những nội dung gắn với việc tổ chức Chương gặp gỡ đầu Xuân năm 
2019 và Hội nghị lần thứ 10 UBCTLH, đồng thời sớm đưa tuyến đường vào 
phục vụ xuất nhập khẩu hàng hoá giữa hai bên, tạo điều kiện hoạt động xuất 
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nhập khẩu được thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quan hệ 
hữu nghị, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị 
dân tộc Choang Quảng Tây. Do đó, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện đầy đủ các 
hạng mục dự án, cũng như các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tổ chức 
Lễ thông xe. 

UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo với tinh thần, trách 
nhiệm cao của các thành viên Ban Tổ chức, đặc biệt sự chủ động, nỗ lực, tích 
cực của các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cán bộ, công chức 
trực thuộc đơn vị. Về cơ bản, đến thời điểm này đã đủ điều kiện tổ chức các 
hoạt động gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 UBCTLH.  

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 dự kiến có sự tham dự 
của Thủ tướng Chính phủ với mục đích quảng bá hình ảnh về tỉnh Lạng Sơn; giới 
thiệu những tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh với cộng 
đồng doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư vào tỉnh, đồng thời khẳng định năng lực 
tổ chức, triển khai các sự kiện lớn của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Mặc 
dù đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan nỗ lực chuẩn 
bị các nội dung và tham mưu UBND tỉnh để tổ chức cùng với dịp tổ chức 
Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10 UBCTLH. Tuy 
nhiên, đến nay các tài liệu giới thiệu, quảng bá về tỉnh Lạng Sơn để tiếp xúc, mời 
gọi các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh và phục vụ tại Hội nghị chưa được phong 
phú, đầy đủ; các dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, quyết định lựa 
chọn nhà đầu tư còn ít và mới chỉ có bốn dự án với tổng vốn đầu tư còn thấp, 
khoảng 1.800 tỷ; các doanh nghiệp dự kiến trao biên bản ghi nhớ hợp tác cũng chỉ 
có năm doanh nghiệp… là chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, với quy mô, 
tính chất quan trọng của Hội nghị xúc tiến đầu tư. Do đó cần tiếp tục, tích cực và 
nỗ lực hơn trong việc chuẩn bị chu đáo các nội dung để tổ chức thành công 
Hội nghị vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2019 với dự kiến có sự tham dự của 
Thủ tướng Chính phủ. 

II. Một số nội dung cần tiếp tục triển khai thực hiện 

1. Chương trình gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 
UBCTLH  

- Cơ bản thống nhất với chương trình tổng thể, chương trình chi tiết và 
phương án lễ tân, hậu cần Sở Ngoại vụ đã báo cáo tại cuộc họp. Sở Ngoại vụ 
tiếp tục rà soát để xây dựng lại chương trình tổng thể, chương trình chi tiết và 
các phương án lễ tân, hậu cần… Đồng thời tổ chức in, cấp thẻ nhân viên phục 
vụ để vừa làm nhiệm vụ, vừa phân biệt với khách bên ngoài. 

- Rà soát lại các báo cáo tổng kết, các biên bản hội đàm, các bài phát 
biểu… trình lãnh đạo tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 02/2019. 

- Tiếp tục rà soát lại các nhiệm vụ, phải hết sức cụ thể, chi tiết: Giao 
nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo đơn vị làm đầu mối phụ trách các đoàn, 
cán bộ được giao nhiệm vụ phải đảm bảo nắm vững nội dung kế hoạch tổng 
thể (có số điện thoại, địa chỉ liên hệ), riêng đoàn Trung Quốc phải có phiên 
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dịch; sơ đồ, vị trí chỗ ngồi hội đàm và tiệc chiêu đãi; thực đơn các bữa tiệc 
chiêu đãi, bữa ăn sáng; hoàn thiện các giấy mời, phông chữ, makét… 

- UBND thành phố Lạng Sơn triển khai thực hiện công tác chỉnh trang 
đô thị, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an ninh trật tự…  

2. Lễ thông xe đường chuyên dụng vận tải hàng hoá cửa khẩu Tân 
Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc)  

Cơ bản thống nhất với dự kiến chương trình, nội dung, khách mời, kịch 
bản như dự thảo trình tại cuộc họp. Thống nhất mời thêm Đoàn công tác của Bí 
thư các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang tham dự Lễ thông xe. Giao Ban 
Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp tục hoàn thiện trình Ban Tổ 
chức Lễ thông xe trước ngày 25/02/2019. 

Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì phối hợp 
với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trao đổi, liên hệ chặt chẽ với 
phía Trung Quốc để sớm thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung, trang 
trí khánh tiết tại thực địa phục vụ Lễ thông xe; tiếp tục hoàn thiện các hạng mục 
công trình đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, 
huyện Văn Lãng với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) phục vụ tốt cho 
việc tổ chức Lễ thông xe. 

3. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên  
chuẩn bị kỹ các nội dung để tổ chức Hội nghị (tập chung các nội dung về dự 
án đầu tư, các nhà đầu tư; các tài liệu quảng bá, giới thiệu tiềm năng cơ chế 
chính sách thu hút đầu tư của tỉnh...). Rà soát lại danh sách các doanh nghiệp, 
tổ chức để mời gọi đầu tư và tham dự Hội nghị; hoàn thành, báo cáo UBND 
tỉnh trước ngày 12/3/2019. 

- Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động, tích cực 
và đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án đầu tư đảm bảo chất lượng, hiệu 
quả theo quy định nhằm lựa chọn được từ 8 đến 10 nhà đầu tư có năng lực, đủ 
điều kiện để trao Quyết định chủ trương đầu tư tại Hội nghị. 

Yêu cầu các sở, ngành chủ động, tích cực trong công tác phối hợp thực 
hiện các nhiệm vụ được phân công. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành phần dự họp; 
- UBND các huyện, TP; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, KTTH, TH, THCB; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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