
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 945 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  14  tháng 3 năm 2019 

V/v chuẩn bị tổ chức Lễ thông 
xe tuyến đường chuyên dụng 
vận tải hàng hóa Tân Thanh – 

Pò Chài  

 

 
Kính gửi:  

 
 
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
- Các sở, ban, ngành: Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền 
thông, Tài chính, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm dịch động 
vật vùng 7,  Chi cục Kiểm dịch Thực vật, Trung tâm 
Kiểm dịch Y tế quốc tế Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn; 
- UBND huyện Văn Lãng, Cao Lộc.  

     
 

Thực hiện các nội dung chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
tại cuộc kiểm tra thực địa ngày 12/3/2019 tại khu vực tổ chức Lễ thông xe tuyến 
đường chuyên dụng vận tải khẩu hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam) – Pò Chài 
(Trung Quốc); để tổ chức tốt Lễ thông xe vào ngày 21/3/2019, đồng chí Nguyễn 
Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ thông xe có ý 
kiến chỉ đạo như sau: 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Lễ thông 
xe thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 156/KH-UBND 
ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ thông xe; Thông báo số 593/TB-
UBND ngày 25/12/2018 kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 
họp Ban Tổ chức Lễ thông xe; Thông báo số 01/TB-BTC ngày 02/01/2019 phân 
công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Lễ thông xe, ngoài ra cần thực hiện tốt một 
số nội dung cụ thể sau: 

1. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thực hiện duy tu, bảo trì, bảo 
dưỡng tuyến đường tỉnh 240 khẩn trương thực hiện công tác duy tu sửa chữa 
đoạn đường Đồng Đăng - Pắc Luống – Tân Thanh, như: sơn, sửa chữa, thay thế 
một số tấm bloc dải phân cách giữa hai làn đường, hệ thống hộ lan hai bên 
đường đã bị hư hỏng, hoen rỉ, ố mốc; sơn lại vạch kẻ đường đối với những đoạn 
bị mờ; nạo vét đất, cát đọng lại tại một số vị trí trên mặt đường, rãnh biên, vỉa 
hè; dọn dẹp vệ sinh, phát quang để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan cho 
tuyến đường phục vụ Lễ thông xe. 
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2. Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn 

 - Tiếp tục trao đổi, liên hệ chặt chẽ với phía Trung Quốc trong việc thống 
nhất chương trình, nội dung, trang trí khánh tiết tại thực địa phục vụ Lễ thông 
xe; kiểm tra, rà soát tổng thể nội dung chương trình, kịp thời xử lý giải quyết 
ngay những vấn đề phát sinh, không phù hợp. 

 - Hoàn thiện các hạng mục đường, điện, các điều kiện cơ cở vật chất, 
chương trình, nội dung, kịch bản... dự kiến tổ chức tổng duyệt vào sáng ngày 
20/3/2019. 

- Chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu chỉnh trang, phun rửa các đoạn 
đường, vệ sinh môi trường tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt là các biển quảng cáo, 
vệ sinh vỉa hè và các lều quán. 

3. Sở Ngoại vụ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh liên hệ chặt chẽ với Bộ 
Ngoại giao để xin ý chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ tổ chức Lễ thông xe; đồng thời 
khớp nối, là đầu mối liên hệ, tham mưu đề xuất việc phục vụ chương trình công 
tác của các Đoàn công tác (Trung Quốc, Trung ương, các tỉnh bạn) tham dự Lễ 
thông xe, Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Uỷ 
ban công tác liên hợp tại Lạng Sơn giữa Bí thư Khu uỷ Quảng Tây và Bí thư các 
tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang.  

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc trang trí khánh tiết sân 
khấu và dọc tuyến đường từ Pác Luống đến vị trí tổ chức Lễ thông xe; bố trí âm 
thanh nhạc, múa kỳ lân, trống, pháo hoa tạo không khí tưng bừng cho buổi lễ;  
chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để phục vụ Lễ thông xe. 

5. UBND huyện Văn Lãng 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh môi trường dọc tuyến đường Đồng 
Đăng - Pác Luống – Tân Thanh, khu vực tổ chức Lễ thông xe, khu vực cửa khẩu 
Tân Thanh. Tổ chức tuyên truyền, cổ động, vận động các hộ dân, các doanh 
nghiệp trong khu vực cửa khẩu treo cờ Đảng, cờ tổ quốc. Phối hợp với các lực 
lượng chức năng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. 

- Huy động 2.000 người (cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, giáo 
viên, học sinh, quần chúng nhân dân…) tham gia đón tiếp đại biểu tham dự Lễ 
thông xe; bố trí tại 3 điểm (ngã 3 đầu tuyến gần Đồn Biên phòng Tân Thanh, 
khu vực thôn Nà Tồng, khu vực đón tiếp đại biểu tại vị trí tổ chức Lễ thông xe); 
trang phục các mầu rực rỡ dân tộc, truyền thống), tay cầm cờ hoặc hòa vẫy chào. 

6. UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh môi trường 
dọc tuyến đường khu vực thị trấn Đồng Đăng. Tổ chức tuyên truyền, cổ động, 
vận động các hộ dân, các doanh nghiệp trong khu vực thị trấn Đồng Đăng treo 
cờ Đảng, cờ tổ quốc. Đảm bảo an ninh trật tự khuvực thị trấn Đồng đăng 

7. Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng thống nhất trong việc xây dựng 
kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh khu vực 
cột mốc, kiểm tra an ninh, cháy nổ, bố trí xe dẫn đường, bố trí phân luồng chỗ 
đỗ xe... đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh bố trí 200 
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cán bộ chiến sỹ tham gia tiêu binh, biểu dương lực lượng, đón tiếp đại biểu tham dự 
Lễ thông xe. 

8. Cục Hải quan bố trí 50 cán bộ tham gia tiêu binh, biểu dương lực lượng, 
đón tiếp đại biểu tham dự Lễ thông xe; bố trí 10 xe chở hàng xuất khẩu để làm 
nghi thức thông xe theo chương trình Lễ thông xe. 

9. Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng 7, Chi cục Kiểm dịch Thực vật, Trung 
tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Lạng Sơn bố trí mỗi đơn vị 05 cán bộ cùng với lực 
lượng Biên phòng, Hải quan tham gia tiêu binh, biểu dương lực lượng, đón tiếp đại 
biểu tham dự Lễ thông xe. 

10. Các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ được giao và sự phân công của UBND tỉnh và Ban Tổ chức Lễ thông xe; có 
trách nhiệm phối hợp triển khai các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ thông xe để các cơ quan liên quan 
thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTCN, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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