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KẾ HOẠCH 

Tổ chức gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ tỉnh Lạng Sơn  

và các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCĐ ngày 29/12/2020 của Ban Chỉ đạo 

các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 (gọi 

tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) về tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, 

sự kiện quan trọng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thông báo số 10/TB-

BCĐ ngày 11/01/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc điều chỉnh nội dung Kế 

hoạch số 151/KH-BCĐ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức gặp 

mặt trí thức, văn nghệ sỹ tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân 

Tân Sửu 2021 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 sỹ, báo chí 

trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh;  

- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí; 

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 sỹ, báo chí phát huy trí tuệ đóng góp tích cực, 

hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh. 

- Thể hiện sự quan tâm, chăm lo xây dưṇg đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, 

báo chí của tỉnh; là dip̣ để lañh đaọ tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại 

biểu trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tạo 

đồng thuận, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Lạng Sơn. 

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 liên quan thực 

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

theo Kế hoạch. 

II. NỘI DUNG  

1. Văn nghệ chào mừng; 

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 
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3. Khai mac̣; 

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

2020; đặc điểm tình hình những đóng góp và yêu cầu đặt ra đối với đôị ngũ trí 

thức, văn nghệ sĩ, báo chí tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới; 

5. Tham luận, thảo luận (các đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí trao 

đổi, hiến kế với lãnh đạo tỉnh); 

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

văn nghệ sỹ, báo chí; 

7. Kết thúc Hội nghị; tiệc chiêu đãi. 

III. THÀNH PHẦN  

1. Mời lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đaị biểu Quốc hôị tỉnh; đại diện 

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

Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao đôṇg tỉnh. 

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

học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công 

an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn 

phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh; Báo Lạng Sơn. 

3. Đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí  

Tổng số khoảng 220 đại biểu, trong đó đại biểu phân bổ để mời theo đầu 

mối các ngành, các tổ chức, cụ thể như sau: 

- Sở Thông tin và Truyền thông mời 30 đại biểu báo chí; Sở Giáo dục và 

Đào tạo mời 22 đại biểu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Sở Y tế mời 22 đại 

biểu trong lĩnh vực y dược; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời 64 đại biểu 

văn nghệ sĩ, nghệ nhân. 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh mời 22 đại biểu (bao gồm 

các trí thức đã nghỉ hưu đang tham gia sinh hoạt trong các Hội thuộc Liên hiệp 

Hội 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, 

đơn vị thuộc tỉnh và các huyện, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh (khoảng 60 người): Mỗi sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị 

thuộc tỉnh mời 01 đại biểu; mỗi huyện, thành phố và cơ quan Trung ương trên 

địa bàn tỉnh mời 01 đại biểu. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ 14h30' đến 17h00', ngày 22/01/2021 
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2. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị The Pride, số 69 đường Trần Phú, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hợp pháp khác. 

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1.  Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hơp̣ với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kịch 

bản chi tiết, lập danh sách khách mời, dự thảo giấy mời (in mầu), chuẩn bị các 

tài liệu liên quan phục vụ buổi gặp mặt. Chủ trì làm đầu mối phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị chuẩn bị nội dung tham luận.  

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

trình chiếu tại buổi gặp mặt. 

- Chủ trì đặt, trang trí hội trường, ma két, tiệc chiêu đãi; phối hợp với Văn 

phòng UBND tỉnh thực hiện công tác hậu cần và các điều kiện khác phục vụ 

buổi gặp mặt. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan dự trù kinh phí tổ chức, gửi 

Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

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

2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Phối hợp với Sở KH-CN và các cơ quan liên quan chuẩn bị các báo cáo, 

giấy mời, kic̣h bản, phóng sự, công tác hậu cần phục vụ tại buổi gặp mặt. 

- Chủ trì xây dựng dự thảo bài phát biểu khai mạc, bế mạc của lãnh đạo tỉnh.  

- Trực tiếp điều hành chương trình buổi gặp mặt.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng báo cáo, chương 

trình, kic̣h bản.  

- Đầu mối chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh chuẩn bị 02 nội dung 

tham luận của đại biểu các cơ quan báo chí; lập danh sách đại biểu và gửi giấy 

mời đến 30 đại biểu báo chí được phân bổ. 

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

4. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng 

phóng sự trình chiếu tại buổi gặp mặt. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

- Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng. 
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- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng báo cáo, chương 

trình, kic̣h bản.  

- Đầu mối chủ trì, phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chuẩn bị 02 

nội dung tham luận của văn nghệ sĩ; lập danh sách đại biểu và gửi giấy mời đến 

64 đại biểu văn nghệ sỹ được phân bổ. 

 6. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí, trình UBND tỉnh phê 

duyệt. 

7. Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh: Đầu mối chủ trì lập danh 

sách đại biểu và gửi giấy mời đến 22 đại biểu được phân bổ; chuẩn bị 02 nội 

dung tham luận. 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Đầu mối chủ trì chuẩn bị 01 nội dung tham 

luận; lập danh sách đại biểu và gửi giấy mời đến 22 đại biểu được phân bổ. 

9. Sở Y tế: Đầu mối chủ trì chuẩn bị 01 nội dung tham luận; lập danh 

sách đại biểu và gửi giấy mời đến 22 đại biểu được phân bổ. 

10. Các sở, ban, ngành khác, UBND các huyện, thành phố, các cơ 

quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

Gửi danh sách đại biểu (01 đại biểu) kèm theo địa chỉ về Sở Khoa học và 

Công nghệ trước ngày 14/01/2021 để in và gửi giấy mời. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động phối hợp triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thưc̣ hiêṇ nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về 

Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải 

quyết./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                        
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND 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 Sơn, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, HCQT, THCB;                                                                                                                                                         

- Lưu: VT, KGVX (NNK).                                                                                                               

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 

 


		2021-01-12T13:32:35+0700


		2021-01-12T15:30:28+0700


		2021-01-12T15:30:28+0700


		2021-01-12T15:30:28+0700




