
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

V/v chuẩn bị các nội dung phục 

vụ Hội nghị tổng kết công tác thi 

đua, khen thưởng năm 2019 cụm 

thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới 

phía Bắc tại tỉnh Lai Châu 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CTĐ ngày 27/5/2019 của Cụm thi đua 7 

tỉnh miền núi biên giới phía Bắc về hoạt động cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên 

giới phía Bắc năm 2019; Kế hoạch số 03/KH-CTĐ ngày 20/12/2019 của Cụm 

thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

thi đua, khen thưởng năm 2019 tại tỉnh Lai Châu. 

Để chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2019 cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại tỉnh 

Lai Châu (dự kiến trong tháng 3/2020), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Nội vụ 

- Xây dựng nội dung tham luận của tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị tổng kết, 

với chủ đề: “Vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong phát triển 

kinh tế, xã hội của tỉnh Lạng Sơn”, hoàn thành và gửi UBND tỉnh Lai Châu 

trước ngày 10/01/2020. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh danh sách đoàn đại biểu của tỉnh Lạng Sơn 

tham dự Hội nghị; chủ động gửi các báo cáo, tài liệu có liên quan đến đơn vị 

Trưởng cụm theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra của UBND tỉnh Lai Châu. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các phóng sự 

gửi đơn vị Trưởng cụm đảm bảo nội dung, thời gian theo yêu cầu. 

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ xây dựng 

phóng sự về phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh trong năm 

2019 với thời lượng từ 15 - 20 phút (trình tự phóng sự theo báo cáo tổng kết 

công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh). 
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh hoàn thiện nội dung phóng sự giới thiệu về 02 điển hình tiên tiến của tỉnh 

tham dự Hội nghị, gồm: 

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Long (điển hình tiên tiến do Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh lựa chọn, giới thiệu). 

+ Bà Nguyễn Thị Thoa, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

trung học cơ sở xã Minh Phát, huyện Lộc Bình (điển hình tiên tiến do Sở Giáo 

dục và Đào tạo lựa chọn, giới thiệu). 

Các phóng sự được xây dựng cần đảm bảo yêu cầu về chất lượng nội 

dung, thời lượng theo quy định, hoàn thiện và gửi Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Lai Châu (phóng sự và kịch bản dựng hình phóng sự) trước ngày 

20/01/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTN, KTTH, NC, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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