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Số:              /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 
V/v tổ chức Lễ khánh thành công 

trình gắn biển chào mừng Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII 

 

 
 

Kính gửi:  

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND huyện Lộc Bình. 

 

Xem xét Công văn số 816/BQLDA-KHTH ngày 07/9/2020 của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khánh 

thành, gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đối với 

02 dự án, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Việc tổ chức Lễ khánh thành công trình gắn biển chào mừng Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII cần được thực hiện một cách trang trọng, ý 

nghĩa, bảo đảm an toàn, tránh hình thức, phô trương, lãng phí, nhất là trong bối 

cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngân sách nhà nước gặp nhiều khó 

khăn nên các nguồn lực cần được sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả nhất. Để 

đảm bảo yêu cầu trên, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh xây dựng lại 

Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành công trình theo định hướng sau: 

1. Thống nhất chỉ tổ chức Lễ khánh thành công trình Đường đến trung 

tâm các xã Xuân Dương- Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện 

Đình Lập) tại vị trí, địa điểm như đề xuất.  

Đối với công trình Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động gắn biển công trình và phối 

hợp với UBND các huyện: Bình Gia, Tràng Định thực hiện các nghi lễ liên quan 

đảm bảo nhanh gọn, tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Về kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành: 

- Về đại biểu mời: cơ bản nhất trí với đề xuất, gồm các đại biểu đương 

chức đại diện các cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã, chủ đầu tư, nhà thầu liên quan và 

Nhân dân khu vực dự án. Quy mô tổng số người tham dự không quá 100 người. 

- Về tổ chức sự kiện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, 

phối hợp với UBND huyện Lộc Bình thống nhất cụ thể các nội dung huyện có 

thể huy động bộ máy chuyên môn để tham gia như: văn nghệ, dẫn chương trình, 

trang trí dọc tuyến đường..., tính toán lại quy mô phù hợp để tiết giảm tối đa 

kinh phí tổ chức. 

- Về thời gian: dự kiến ngày 19 hoặc 20/9/2020 (sẽ có chỉ đạo cụ thể sau). 
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- Các nội dung liên quan: yêu cầu bổ sung các nội dung về công tác 

phòng, chống dịch bệnh (rửa tay sát khuẩn, khẩu trang); tính toán, xem xét sự 

cần thiết, quy mô thực hiện các nội dung như: tặng quà đại biểu, cơm trưa... đảm 

bảo thiết thực, phù hợp với quy mô, tính chất công trình thực hiện ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, cũng như chủ trương, chỉ đạo của tỉnh 

về thực hành tiết kiệm. 

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hoàn chỉnh kế hoạch, dự 

thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường 

trực Tỉnh ủy trước khi tổ chức thực hiện. Thời gian hoàn thành, báo cáo Ban 

cán sự đảng UBND tỉnh chậm nhất ngày 14/9/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh, cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, VH-TTDL; 

- UBND các huyện Bình Gia, Tràng Định; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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