
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến 

Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 12 tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Công văn số 129-CV/VPTW ngày 01/3/2021 của Ban Đối ngoại 

Trung ương về việc Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 

2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp (sau đây viết tắt là: 

UBCTLH) giữa 04 tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) 

và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); 

Căn cứ Công văn số 1243/VPCP-QHQT ngày 19/02/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 11 UBCTLH giữa 04 tỉnh Việt 

Nam và Quảng Tây, Trung Quốc;  

Triển khai thực hiện Đề án số 38-ĐA/TU ngày 25/02/2021 của Tỉnh ủy Cao 

Bằng về tổ chức Hội nghị trực tuyến Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và Hội 

nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp giữa 04 tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, 

Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung 

Quốc); Chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn năm 2021, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh tham dự 

Hội nghị lần thứ 12 UBCTLH trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt, thực hiện đầy đủ các thoả thuận và nhận thức chung đạt được 

giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc; kiểm 

điểm, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các thoả thuận hợp tác đã 

đạt được kể từ sau Hội nghị UBCTLH lần thứ 11, thống nhất phương hướng hợp 

tác thời gian tới nhằm tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác 

UBCTLH giữa 04 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) 

và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); củng cố, tăng cường 

quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây, thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều 

sâu, thực chất và hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến lần thứ 12 UBCTLH tại điểm cầu tỉnh Lạng 

Sơn đảm bảo thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối 

ngoại của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tế của 

tỉnh; đảm bảo thiết thực, hiệu quả; 
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- Chuẩn bị nội dung trao đổi đảm bảo chặt chẽ, trọng tâm, đúng quan điểm, 

chủ trương định hướng của Đảng và quy định của pháp luật, thống nhất về thông 

tin thành phần tham dự và hình thức tổ chức giữa 04 tỉnh phía Việt Nam; 

- Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đường truyền thông suốt trong 

quá trình tổ chức Chương trình và các quy định về công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; 

- Bảo đảm tốt công tác an ninh, trật tự khu vực diễn ra Hội nghị; công tác 

thông tin tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, hậu cần và các điều kiện liên quan. 

II. NỘI DUNG  

 1. Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến. 

2. Thời gian: Trong 01 buổi, ngày 09/4/2021. 

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2, Khách sạn Mường Thanh, đường 

Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Thành phần: Khoảng 40 đại biểu, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh phụ trách công tác đối ngoại làm Trưởng đoàn; các thành viên trong 

UBCTLH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có các nội dung hợp tác; chuyên 

viên: Tiểu Ban công tác cửa khẩu tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ; 

phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, các cơ quan 

thông tấn báo chí, cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh tham dự đưa tin (có danh 

sách kèm theo). 

5. Nội dung: Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các thoả thuận 

hợp tác đã đạt được kể từ sau Hội nghị UBCTLH lần thứ 11. Trao đổi, thống nhất 

phương hướng tăng cường hợp tác trong thời gian tiếp theo trên các lĩnh vực: xây 

dựng, kết nối giao thông; đầu tư, thương mại và xây dựng khu hợp tác kinh tế qua 

biên giới; mở, nâng cấp cửa khẩu; tiện lợi hóa thông quan; quản lý đường thủy; 

hợp tác lao động qua biên giới; giao lưu và hợp tác các lĩnh vực nông lâm nghiệp, 

khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, hành chính 

tư pháp, tài chính tiền tệ, giao lưu Nhân dân; công tác quản lý biên giới lãnh thổ, 

hợp tác phòng chống dịch bệnh và các loại tội phạm qua biên giới. 

6. Các hoạt động chính 

Phiên họp toàn thể Hội nghị lần thứ 12 UBCTLH: Toàn thể đại biểu. 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu khai mạc; 

- Phó Chủ tịch Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây 

phát biểu; 

- Phó Chủ tịch UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang phát biểu; 

- Phó Chủ tịch Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây 

phát biểu tổng kết Hội nghị; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu bế mạc Hội nghị; 

- Kết thúc Chương trình. 

(Có Chương trình chi tiết hội nghị kèm theo). 
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7. Kinh phí: sử dụng nguồn kinh phí phục vụ hoạt động đối ngoại của tỉnh 

năm 2021 đã cấp cho Sở Ngoại vụ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công 

tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị trực tuyến theo Chương trình đã được phê duyệt; 

làm đầu mối liên hệ với Ban Thư ký UBCTLH song phương, chịu trách nhiệm 

công tác lễ tân, hậu cần, biên phiên dịch, tổng hợp nội dung, tài liệu Hội nghị, dự 

thảo các bài phát biểu của Trưởng đoàn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ 

tổ chức Đoàn tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn; thanh 

quyết toán theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo phân 

công của lãnh đạo UBND tỉnh. 

2.  Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị các 

điều kiện về cơ sở vật chất và lễ tân, khánh tiết bảo đảm tổ chức Hội nghị trực 

tuyến tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn theo đúng Kế hoạch. 

3.  Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo Viễn 

thông Lạng Sơn bảo đảm các điều kiện phục vụ Hội nghị trực tuyến: tổ chức 

khảo sát lắp đặt, kết nối, chạy thử, bố trí lắp đặt cabin dịch, nhân viên kỹ thuật hỗ 

trợ bảo đảm đường truyền âm thanh và hình ảnh thông suốt trong thời gian tổ 

chức Hội nghị trực tuyến; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chịu 

trách nhiệm mời tham dự và chỉ đạo cơ quan thông tấn báo chí đưa tin về Hội 

nghị và Thông cáo chung sau Hội nghị. 

4. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao 

thông, an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Hội nghị. 

5. Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp thẩm định dự toán, kịp 

thời bố trí kinh phí phục vụ Hội nghị trực tuyến theo quy định. 

6. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên tham 

dự, kịp thời đưa tin về Hội nghị và Thông cáo chung sau Hội nghị. 

7. Các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị các 

nội dung, tài liệu cần thiết thuộc phạm vi chức năng của ngành để tổ chức Hội 

nghị; đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị gửi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp; thực 

hiện các nhiệm vụ công tác khác theo phân công của lãnh đạo UBND tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị liên 

quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) các khó khăn, vướng 

mắc để được chỉ đạo, giải quyết./.  
 

 Nơi nhận: 
- Ban Đối ngoại Trung ương (B/c); 

- Bộ Ngoại giao (B/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các cơ quan thành viên UBCTLH; 
-  C, PVP UBND tỉnh, 
   các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, THNC(NTT). 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU TỈNH LẠNG SƠN 

THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN LẦN THỨ 12 UBCTLH  

TẠI ĐIỂM CẦU TỈNH  LẠNG SƠN 

(Kèm theo Kế hoạch Tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn tham dự Hội   

nghị trực tuyến lần thứ 12 UBCTLH tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn) 

 

 I. ĐẠI BIỂU TRONG ỦY BAN CÔNG TÁC LIÊN HỢP 

1. Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn; 

2. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ; 

3. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

4. Lãnh đạo Sở Công Thương; 

5. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

6. Lãnh đạo Công an tỉnh; 

7. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

8. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

 II. ĐẠI BIỂU CÁC SỞ, BAN, NGÀNH LIÊN QUAN  

9. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

10. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

11. Lãnh đạo Sở Y tế; 

12. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

13. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải;  

14. Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

15. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; 

16. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; 

17. Lãnh đạo Sở Tư Pháp; 

18.  Lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

19.  Lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn; 

20.  Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; 

21.  Lãnh đạo Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn; 

22.  Lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn; 

23. Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

24. Đại diện cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh. 

 III. CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC 

25. Đại diện Tiểu Ban công tác cửa khẩu tỉnh; 
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26. Chuyên viên Sở Ngoại vụ; 

27. Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; 

28. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

29. Phóng viên Báo Lạng Sơn; 

30. Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú tại tỉnh. 

_________________________ 
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