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KẾ HOẠCH 

Tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ 

tỉnh Lạng Sơn nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 

 

Triển khai  ế hoạch s  162   -BCĐ ngày 13 12 2019 của Ban Chỉ đạo 

các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng  ơn năm 2019-2020 về việc 

tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Lạng  ơn, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, văn 

nghệ sĩ tỉnh Lạng  ơn nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 với nội dung như sau  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo không khí vui tươi phấn khởi mừng Đảng - mừng Xuân và cổ vũ, 

động viên, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong sự 

nghiệp phát triển kinh tế, x  hội, bảo đảm qu c ph ng, an ninh của tỉnh   

- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ  trên cơ 

sở đó nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách của tỉnh để thu hút, khuyến khích 

đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ phát huy trí tuệ đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự 

phát triển chung của tỉnh. 

- Thể hiện sự quan tâm, chăm  o xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ 

của tỉnh   à dịp để   nh đạo tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu trí 

thức, văn nghệ sĩ để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Các nội dung buổi gặp mặt phải thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, chu đáo, 

trang trọng và tiết kiệm. 

- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các cơ quan có  iên quan thực 

hiện t t các nội dung công việc để bảo đảm tổ chức buổi gặp mặt thành công 

theo  ế hoạch. 

II. NỘI DUNG  

1. Văn nghệ chào mừng  

2. Tuyên b   ý do, giới thiệu đại biểu  

3.  hai mạc  ội nghị, báo cáo đề d n  

4. Phóng sự khái quát tình hình phát triển kinh tế - x  hội của tỉnh năm 

2019; đặc điểm tình hình những đóng góp và yêu c u đặt ra đ i với đội ngũ trí 

thức, văn nghệ sĩ tỉnh Lạng  ơn trong tình hình mới; 
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5. Tham  uận, thảo  uận (các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ trao đổi, hiến kế 

với   nh đạo tỉnh)  

6. L nh đạo tỉnh phát biểu ghi nhận, tiếp thu ý kiến của đại biểu trí thức, 

văn nghệ sĩ; 

7.  ết thúc  ội nghị  tiệc chiêu đ i. 

III. THÀNH PHẦN  

1. Mời   nh đạo Tỉnh ủy,  ội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu  u c hội tỉnh  đại diện 

  nh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

Văn ph ng Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn TNC   ồ Chí Minh,  ội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 

Liên đoàn Lao động tỉnh. 

2. Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan: Nội vụ  Giáo dục và Đào tạo   hoa 

học và Công nghệ  Y tế  Văn hóa, Thể thao và Du  ịch   ế hoạch và Đ u tư; Tài 

chính  Lao động - Thương binh và X  hội  Ban Dân tộc  Công an tỉnh  Bộ Chỉ 

huy  uân sự tỉnh  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên ph ng tỉnh  Văn ph ng UBND tỉnh  

đại diện   nh đạo Liên hiệp các  ội  hoa học và  ỹ thuật tỉnh   ội Văn học 

Nghệ thuật tỉnh  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  Báo Lạng  ơn. 

3. Đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ 

Tổng s  khoảng 160 đại biểu, trong đó đại biểu phân bổ để mời theo đ u 

m i các ngành, các tổ chức, cụ thể như sau  

- Đại biểu trí thức  à người Lạng  ơn đang công tác tại các cơ quan Trung 

ương và các tỉnh thành ph  (khoảng 10 người)  

-  ở Giáo dục và Đào tạo (20 đại biểu)   ở Y tế (20 đại biểu)   ở Văn 

hóa, Thể thao và Du  ịch (10 đại biểu)   ội Văn học Nghệ thuật tỉnh mời các đại 

biểu văn nghệ sĩ tiêu biểu đang công tác và nghỉ hưu tại Lạng  ơn (20 đại biểu). 

- Liên hiệp các  ội  hoa học và  ỹ thuật tỉnh mời 22 đại biểu (bao gồm 

các trí thức đ  nghỉ hưu đang tham gia sinh hoạt trong các  ội thuộc Liên hiệp 

 ội của tỉnh (không trùng với các đại biểu do các ngành mời). 

- Đại biểu trí thức đang công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan 

khác và các huyện, thành ph , các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

(mỗi cơ quan 01 đại biểu, tổng s  khoảng 58 đại biểu). 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Dự kiến từ 09h00' - 11h30', ngày 14/01/2020 (tức ngày 20 

tháng Chạp năm  ỷ  ợi). 

2. Địa điểm: Tại Trung tâm  ội nghị The Pride, s  69 đường Tr n Phú, 

phường  oàng Văn Thụ, thành ph  Lạng  ơn. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hợp pháp khác. 
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VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1.  Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, ph i hợp với Văn ph ng UBND tỉnh,  ội Văn học Nghệ thuật 

tỉnh xây dựng chương trình, kịch bản, báo cáo đề d n,  ập danh sách khách mời, 

dự thảo giấy mời (in m u), dự thảo bài phát biểu của   nh đạo tỉnh, chuẩn bị các 

tài  iệu  iên quan phục vụ buổi gặp mặt. Chủ trì  àm đ u m i ph i hợp với các cơ 

quan, đơn vị chuẩn bị nội dung tham  uận. 

- Chủ trì đặt, trang trí hội trường, ma két, tiệc chiêu đ i của UBND tỉnh, 

chuẩn bị quà Tết của UBND tỉnh biếu khách mời  à trí thức, văn nghệ sĩ; thực 

hiện công tác hậu c n phục vụ và các điều kiện khác phục vụ buổi gặp mặt. 

- Chủ trì, ph i hợp với các cơ quan, đơn vị  iên quan dự trù kinh phí tổ 

chức, gửi  ở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- B  trí người đón, tiếp đại biểu tham dự tại buổi gặp mặt. 

2. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

- Ph i hợp với  ở  hoa học và Công nghệ xây dựng báo cáo, chương 

trình, kịch bản.  

- Đ u m i chuẩn bị 02 nội dung tham  uận của văn nghệ sĩ. 

- Ph i hợp với  ở  hoa học và Công nghệ b  trí người đón, tiếp đại biểu 

tham dự tại buổi gặp mặt. 

3. Văn phòng UBND tỉnh 

- Ph i hợp với  ở  hoa học và Công nghệ,  ội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

chuẩn bị các báo cáo, giấy mời, kịch bản, bài phát biểu của   nh đạo tỉnh và 

công tác hậu c n phục vụ tại buổi gặp mặt. 

- Phụ trách việc điều hành chương trình buổi gặp mặt.  

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Ph i hợp với  ở  hoa học và Công nghệ,  ội Văn học Nghệ thuật tỉnh, 

Liên hiệp các  ội khoa học kỹ thuật tỉnh chuẩn bị phóng sự theo Chương trình 

 ội nghị. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng (20 phút). 

6. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán kinh phí, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

8. Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh 

- Ph i hợp với  ở  hoa học và Công nghệ,  ội Văn học Nghệ thuật tỉnh, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình, kịch bản, phóng sự. 

- Đ u m i chuẩn bị 02 nội dung tham  uận. 
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9. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đ u m i chuẩn bị 02 nội dung tham  uận. 

10. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các 

cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

Lập danh sách đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tham dự buổi gặp mặt (kèm 

theo địa chỉ) gửi  ở  hoa học và Công nghệ trước ngày 26/12/2019 để in giấy 

mời; ph i hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc chuyển giấy mời và 

khẳng định sự có mặt của đại biểu theo thành ph n tại điểm 3. ph n III. của Kế 

hoạch này. 

UBND tỉnh yêu c u các cơ quan  iên quan chủ động ph i hợp triển khai 

thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về  ở  hoa học và Công 

nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. . 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                        
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực  ĐND tỉnh  

- Đoàn Đại biểu  u c hội tỉnh  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

- Uỷ ban MTT VN tỉnh  

- Văn ph ng Tỉnh ủy, Văn ph ng  ĐND tỉnh  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh  

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh  

- Các cơ quan thông tấn, báo chí TW thường trú  

- Báo Lạng  ơn, Đài PTT  tỉnh  

- UBND các huyện, thành ph    

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, HCQT, THCB;                                                                                                                                                         

- Lưu  VT,  GVX (LTT).                                                                                                               

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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