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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 tại cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng 
Sơn lần thứ III năm 2019 

 

Ngày 04/10/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ 
III, năm 2019 (gọi chung là Đại hội) đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Đại hội đại 
biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019. Tham dự có các 
đồng chí thành viên Ban Tổ chức và Trưởng các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức 
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 theo 
Quyết định số 52/QĐ-BCĐ ngày 24/4/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo (viết tắt 
BCĐ) Đại hội. Sau khi nghe Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Thường trực 
BCĐ Đại hội, Trưởng các Tiểu ban báo cáo 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 
các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội kết luận như sau: 

1. UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cơ quan thường trực và các 
cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, thời gian qua đã chủ động tích cực triển 
khai các nhiệm vụ công việc được phân công bám sát tiến độ Kế hoạch số 43/KH-
BCĐ ngày 04/04/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần 
III, Thông báo Kết luận số 517/TB-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh. Đến 
nay các nội dung công việc cơ bản đã được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng 
yêu cầu. 

 2. Để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị chu đáo các nội dung cho 
việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần III năm 2019 
thành công, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, 
Ban tổ chức, các Tiểu ban giúp việc tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau: 

2.1. Tiểu Ban nội dung: Tiếp tục rà soát hoàn chỉnh các văn kiện trình tại 
Đại hội: Báo cáo chính trị; quyết tâm thư Đại hội; nội dung, kịch bản, chương 
trình Đại hội; bài phát biểu khai mạc, bế mạc; bài phát biểu chỉ đạo của Thường 
trực Tỉnh ủy; bài phát biểu của lãnh đạo Trung ương…bảo đảm chất lượng. Lưu ý 
xây dựng nội dung quyết tâm cần ngắn gọn, sâu sắc thể hiện rõ mục tiêu nhiệm vụ 
nhiệm kỳ 05 năm tới thực hiện để tạo chuyển biến rõ nét công tác dân tộc. Lựa 
chọn 10-12 chủ đề, giao các đơn vị, cá nhân chuẩn bị các bài phát biểu tham luận 
biên soạn thành bộ kỉ yếu Đại hội, trong đó lựa chọn 05-07 tham luận trình bày tại 
Đại hội (02 tham luận bằng video clip, 03-05 tham luận bằng báo cáo lời văn). 
Khẩn trương lựa chọn thiết kế tối thiểu 03 mẫu Giấy mời (thống nhất Giấy mời 
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của UBND tỉnh) báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội trước 31/10/2019 để thống 
nhất, ban hành gửi Giấy mời các thành phần tham dự Đại hội.  

2.2. Tiểu Ban Nhân sự - Thi đua khen thưởng: Rà soát kỹ lại danh sách, số 
lượng đại biểu, khách mời, tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định phân bổ đại 
biểu các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh dự Đại hội, hoàn thành trước 30/10/2019. 
Danh sách khách mời các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ thống 
nhất chỉ mời các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy (Bí Thư Tỉnh ủy, Phó 
Bí Thư Thường trực, Phó Bí thư là Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh). 
Bổ sung danh sách khách mời khối các sở, ban, ngành tỉnh các đơn vị: Hội Chữ 
thập đỏ tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, 
Trường Dân tộc nội trú tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Quản lý thị trường. 
Lựa chọn đề xuất nhân sự Đoàn chủ tịch cho phù hợp với cơ cấu, thành phần dân 
tộc. 

2.3. Tiểu Ban Tuyên truyền - Văn hóa - Văn nghệ: Tăng cường các tin, bài, 
phóng sự tuyên truyền về Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối 
hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kịch bản chi tiết chương trình văn 
nghệ, Chương trình đối thoại trực tiếp giữa các đồng chí lãnh đạo với các đại biểu 
dự Đại hội, kịch bản của phóng sự về thành tựu kết quả thực hiện chính sách dân 
tộc thiểu số giai đoạn 2014-2019; việc trưng bày sản phẩm thống nhất trưng bày 
trong sảnh của Trung tâm Hội nghị tỉnh; phối hợp UBND thành phố trong việc bố 
trí treo pano, băng zon, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội. 

2.4. Tiểu Ban Hậu cần - Lễ tân, phục vụ: Phối hợp triển khai, thực hiện các 
phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế phục vụ hội nghị theo 
Kế hoạch cơ quan chuyên môn đã ban hành; chủ động liên hệ chuẩn bị tốt các 
điều kiện về hội trường, kế hoạch đón tiếp đại biểu, bố trí nơi ăn, nghỉ của đại 
biểu, quà tặng, thẻ đại biểu, in ấn, phô to tài liệu, văn kiện Đại hội, thuê xe phục 
vụ…  

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn 
lần III, năm 2019 yêu cầu các cơ quan, ban ngành, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban 
Tổ chức, các Tiểu Ban giúp việc 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 (b/c); 
- 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, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

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

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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