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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  

cuộc họp thống nhất Kế hoạch phục vụ Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 

năm 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp 

 
 Ngày 16/3/2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 

trì cuộc họp thống nhất Kế hoạch phục vụ Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 

2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp. Dự họp có đại diện lãnh 

đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh; VNPT Lạng Sơn.  

Sau khi nghe Sở Ngoại vụ báo cáo, ý kiến thảo luận của các thành phần 

dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:   

 Năm 2020 chịu tác động của dịch bệnh Covid -19, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

các sở, ngành, lực lượng chức năng chủ động thiết lập và phát huy các cơ chế 

phối hợp, trao đổi thông tin đã có với phía Quảng Tây, kịp thời nắm bắt thông 

tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 tại khu vực biên giới và các cửa khẩu, cặp chợ, đường qua lại biên 

giới. Phối hợp giải quyết các vấn đề khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu 

hàng hóa, duy trì và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các 

cặp cửa khẩu, cặp chợ biên giới hai bên, thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép" vừa 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Các nội dung 

hợp tác tiếp tục được thúc đẩy triển khai và đạt kết quả trên hầu hết các lĩnh vực, 

đặc biệt là trong hợp tác phòng chống dịch bệnh, kinh tế, thương mại biên giới; 

đấu nối giao thông đường bộ, mở rộng và nâng cấp cửa khẩu; hợp tác quản lý 

biên giới, duy trì an ninh, an toàn trật tự, phòng chống tội phạm trên khu vực biên 

giới; giao thông vận tải; y tế; giáo dục - đào tạo;... mang lại nhiều lợi ích cho phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân khu 

vực biên giới.  

  UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Ngoại vụ và các sở, 

ngành liên quan đã chủ động, tích cực phối hợp chuẩn bị đầy đủ, đúng tiến độ 

các nội dung công việc phục vụ Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và Hội 

nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp. Để chuẩn bị, tổ chức thành công Hội 

nghị trực tuyến Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy 

ban công tác liên hợp dự kiến tổ chức vào ngày 09/4/2021, điểm cầu chính tại 
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tỉnh Cao Bằng, yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau:  

 1. Sở Ngoại vụ tiếp tục bám nắm tiến độ thực hiện của tỉnh Cao Bằng, kịp 

thời báo cáo, đề xuất Lãnh đạo UBND tỉnh các nội dung liên quan. Sau khi có 

văn bản chính thức thông báo có ý kiến chỉ đạo của Ban Đối ngoại Trung ương 

và Bộ Ngoại giao, ý kiến phúc đáp của phía Quảng Tây, Trung Quốc, phối hợp 

với Văn phòng UBND tỉnh rà soát tham mưu cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh 

trình Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức tham dự Chương trình Gặp gỡ đầu 

Xuân; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tham dự Hội nghị lần thứ 12 

Ủy ban công tác liên hợp xong trước ngày 27/3/2021. 

2. Giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông và các cơ quan liên quan liên hệ với Khách sạn Mường Thanh để tổ 

chức khảo sát lắp đặt kết nối, chạy thử, bố trí lắp đặt chỗ dịch cabin phục vụ Hội 

nghị và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo Chương trình, Hội nghị được diễn ra 

thông suốt. 

 3. Về phương án lễ tân, khánh tiết, hậu cần: Giao Sở Ngoại vụ chủ trì 

nghiên cứu phương án trang trí khánh tiết của điểm cầu chính và các điểm cầu 

khác, đảm bảo thống nhất, đúng với chủ trương chung về trang trí, khánh tiết của 

Cục Lễ tân Nhà nước- Bộ Ngoại giao. 

 4. Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, biên tập bài phát biểu của Lãnh 

đạo UBND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 12 Uỷ ban Công tác liên hợp. 

 5. Giao Đài PTTH tỉnh sưu tầm, cung cấp bổ sung hình ảnh của các đồng 

chí Lãnh đạo tỉnh, các huyện biên giới trong công tác phối hợp phòng chống 

dịch bệnh Covid- 19, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, công tác tuần tra 

phòng chống xuất nhập cảnh trái phép cho tỉnh Cao Bằng hoàn thiện báo cáo 

bằng hình ảnh phục vụ Chương trình; phối hợp với Báo Lạng Sơn tăng cường 

công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân trên địa bàn về ý nghĩa, tầm quan trọng của hai sự kiện trên. 

 6. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng 

UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung chương trình, lễ tân, khánh tiết, hậu cần để 

đảm bảo Chương trình được diễn ra trang trọng. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, chủ động trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao. Kịp thời báo 

cáo, đề xuất Lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc./.  
 

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(NTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 



3 

 

 
 


		2021-03-19T17:50:48+0700


		2021-03-20T10:42:35+0700


		2021-03-20T10:42:35+0700


		2021-03-20T10:42:35+0700




