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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại cuộc họp xem xét tình hình, tiến độ các công việc chuẩn bị  

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 
 
 

Ngày 06/6/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 
trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 
2019 đã chủ trì cuộc họp xem xét tình hình, tiến độ các công việc chuẩn bị Hội 
nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (sau đây gọi tắt là Hội nghị). Tham 
dự có các thành viên Ban Tổ chức Hội nghị, Trưởng và Phó các Tiểu ban giúp 
việc Ban Tổ chức Hội nghị. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình, 
tiến độ các công việc chuẩn bị Hội nghị, ý kiến tham gia của các thành phần dự 
họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ 
chức Hội nghị kết luận như sau:   

UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư và 
các cơ quan trong công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị. Đây là lần đầu 
tiên tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và dự kiến tổ chức cùng với dịp 
tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và Chương trình 
“Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 11 - năm 2019, tạo thành chuỗi sự kiện 
quan trọng diễn ra tại tỉnh Lạng Sơn. Do tính chất các sự kiện rất quan trọng, đòi hỏi 
công tác chuẩn bị về chương trình, nội dung, tuyên truyền, hậu cầu, an ninh trật tự 
phải chu đáo, cụ thể, rõ ràng để các sự kiện được tổ chức thành công, mang lại hiệu 
quả thiết thực như mục tiêu đề ra, nâng cao vị thế của tỉnh trong việc tổ chức thực 
hiện các chương trình, sự kiện quan trọng của địa phương cũng như của quốc gia. 

Thống nhất một số nội dung chuẩn bị phục vụ tổ chức Hội nghị: Về số liệu 
trong các tài liệu phục vụ Hội nghị cần cập nhật tính đến hết ngày 30/6/2019; mời 
tham dự Hội nghị một số cơ quan báo chí nước ngoài tại Việt Nam, các thành phố 
của một số quốc gia kết nghĩa với tỉnh Lạng Sơn, các Hiệp hội tại nước ngoài có 
quan hệ với tỉnh; gửi giấy mời các đại biểu là khách quốc tế trong tháng 8/2019, các 
đại biểu trong nước gửi giấy mời vào đầu tháng 10/2019. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, tiếp tục rà 
soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị thay thế Kế hoạch số 04/KH-
UBND ngày 08/01/2019, trình UBND tỉnh trước ngày 15/6/2019. Tiếp tục chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn 
nhà đầu tư, trình ban hành quyết định chủ trương đầu tư các dự án đã có nhà đầu tư 
quan tâm; chuẩn bị các nội dung như: Danh mục các dự án mời gọi đầu tư, các dự án 
trọng điểm giới thiệu trong khu trưng bày, danh sách các nhà đầu tư ký thỏa thuận 
đầu tư, nội dung biên bản ghi nhớ; chương trình, kịch bản, tài liệu, ấn phẩm, quà tặng 
Hội nghị. 
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Yêu cầu các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Hội nghị trên cơ sở Kế hoạch 
mới của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho các thành viên, có kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
được giao. 

Giao Tiểu ban Tuyên truyền tham mưu UBND tỉnh tổ chức Họp báo thông tin 
về Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 tại Hà Nội; bố trí khu vực riêng 
tại Khách sạn Mường Thanh (có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết) phục 
vụ lực lượng báo chí tác nghiệp; tổ chức tuyên truyền các nội dung về chương trình 
xúc tiến đầu tư của tỉnh, về Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 trước 
khoảng 3 tháng so với ngày tổ chức các sự kiện, đồng thời tổ chức tuyên truyền về 
các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và Chương trình 
“Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 11 - năm 2019.  

Giao Tiểu ban Lễ tân Hậu cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lãnh đạo 
tỉnh đi tiếp xúc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ngoài tỉnh để mời gọi đầu tư và 
tham dự Hội nghị; nghiên cứu, xem xét lại quà tặng cho các đại biểu tham dự Hội 
nghị vừa có ý nghĩa vừa đảm bảo trang trọng, lịch sự; phối hợp với Ban tổ chức Lễ 
kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và Chương trình “Qua những 
miền di sản Việt Bắc” lần thứ 11 - năm 2019 để thống nhất phát hành giấy mời, 
chuẩn bị chu đáo công tác tiếp đón, phục vụ ăn, nghỉ, đi lại của các đại biểu đến tham 
dự chuỗi sự kiện tại tỉnh. 

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

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (bc); 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  
- Các thành viên BTC Hội nghị theo 
 Quyết định 140/QĐ-UBND ngày 08/01/2019; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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