
BTC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 
TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2019 

TIỂU BAN LỄ TÂN, HẬU CẦN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 81  /TB-TBLTHC Lạng Sơn, ngày 02 tháng 8 năm 2019 
 

 
 

THÔNG BÁO 
Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Lễ tân Hậu cần phục vụ  

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 
 

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh 
về tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2019; Quyết định số 16/QĐ-BTCHN 
ngày 25/01/2019 của Ban Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn về 
việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh 
Lạng Sơn năm 2019, Tiểu ban Lễ tân Hậu cần (sau đây gọi tắt là Tiểu ban) phân 
công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Lễ tân Hậu cần phục vụ Hội nghị Xúc 
tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (sau đây gọi tắt là Hội nghị) như sau: 

I. Nhiệm vụ của Tiểu ban 

1. Xây dựng phương án chi tiết về công tác lễ tân, hậu cần phục vụ Hội 
nghị theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. 

2. Xây dựng tổng dự toán kinh phí tổ chức Chương trình. 

3. Phối hợp với Tiểu ban Nội dung và Tiểu ban An ninh, an toàn xây dựng 
Kịch bản tổng thể của chương trình Hội nghị.  

4. Định kỳ hàng tháng và khi có yêu cầu, Trưởng Tiểu ban báo cáo tiến độ 
thực hiện nhiệm vụ cho Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị.  

II. Phân công nhiệm vụ cụ thể 

1. Ông Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng Tiểu ban 

Chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Hội nghị về tổ chức triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban; trực tiếp chỉ đạo, điều hành chung công tác Lễ 
tân Hậu cần liên quan đến tổ chức chương trình Hội nghị. 

2. Bà Phùng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư -  
Phó Trưởng Tiểu ban 

Thường trực giúp Trưởng Tiểu ban trong chỉ đạo điều hành công việc 
chung và thay mặt Trưởng Tiểu ban giải quyết các công việc khi Trưởng Tiểu 
ban đi vắng; giúp Trưởng Tiểu ban chỉ đạo, theo dõi, phối hợp giải quyết tất cả 
các công việc liên quan tới tổ chức chương trình Hội nghị; kiến nghị đề xuất 
Trưởng Tiểu ban giải quyết những vấn đề phát sinh, cụ thể: 
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- Chủ trì, phối hợp với các Tiểu ban và các cơ quan, đơn vị có liên quan 
chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các phương án lễ tân cụ thể tổ chức 
chương trình Hội nghị: Đón, tiễn các đoàn đại biểu; bố trí nơi ăn, nghỉ và 
phương tiện đi lại cho đại biểu tham dự Hội nghị; phương án, sơ đồ chỗ ngồi 
khách mời và đại biểu; phương án quà tặng đại biểu; tài liệu Hội nghị, thiết kế, 
trưng bày hình ảnh về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Lạng Sơn. 

- Đề xuất phương án bố trí biên dịch tài liệu và phiên dịch phục vụ 
Chương trình; liên hệ thuê dịch vụ cung cấp thiết bị phiên dịch cabin. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lên kế hoạch tiếp xúc 
doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước; lập danh sách khách mời; 
phân công gửi giấy mời, thư mời tới các đại biểu, đối tác trong và ngoài nước. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan xây dựng phương án phân công nhiệm 
vụ cho các thành viên, các đơn vị đón các đoàn đại biểu tham dự Hội nghị. 

- Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ Hội nghị. 

3. Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ - Phó Trưởng Tiểu ban 

 Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh  liên 
hệ với các tổ chức nước ngoài, Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam mời tham 
dự Hội nghị, tiếp xúc trước Hội nghị; phụ trách việc gửi Giấy mời/Thư mời theo 
phân công; bố trí các phiên dịch (tiếng Anh và tiếng Trung) phục vụ các hoạt 
động chương trình Hội nghị; phối hợp tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho 
đại biểu.   

4. Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên 

Chủ động phối hợp với UBND thành phố và các địa điểm diễn ra sự kiện 
nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe kịp thời đối với các 
đại biểu tham dự Hội nghị. 

5. Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên 

- Chủ động có kế hoạch cân đối bố trí nguồn kinh phí; hướng dẫn Sở Kế 
hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tổng dự toán kính 
phí phục vụ Hội nghị theo đúng các quy định hiện hành. 

- Thẩm định dự toán kinh phí, trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo thời 
gian; hướng dẫn sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả phục vụ tổ chức Hội nghị 
theo đúng quy định. 

6.  Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch - Thành viên 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản, chương 
trình giao lưu văn nghệ phục vụ bữa tiệc chiêu đãi của Hội nghị. 
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- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn các đoàn đại 
biểu đi tham quan một số địa điểm du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh 
trên địa bản tỉnh (Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bố trí thuyết trình viên và 
phiên dịch tại các điểm tham quan). 

- Chủ trì phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện treo băng rôn, 
cờ phướn quảng bá cho Hội nghị tại các vị trí, địa điểm phù hợp theo quy định. 

7. Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn - Thành viên 

Chủ động phối hợp với UBND thành phố và các địa điểm diễn ra sự kiện 
nhằm đảm bảo cung ứng điện và các phương án dự phòng. 

8. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn - Thành viên 

- Chỉ đạo chỉnh trang đô thị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ 
sinh môi trường... trên địa bàn quản lý (chú ý các tuyến đường, khu vực nơi diễn ra 
các hoạt động tham quan, khảo sát).  

- Chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các cơ sở lưu trú, các điểm 
dịch vụ ăn uống, các điểm du lịch trên địa bàn thành phố đảm bảo chất lượng, 
phục vụ đạt tiêu chuẩn quy định, thái độ phục vụ văn hóa văn minh trong thời 
gian diễn Hội nghị. 

- Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan 
liên quan thực hiện treo băng rôn, cờ phướn quảng bá cho Hội nghị tại các vị trí, 
địa điểm phù hợp theo quy định. 

Các thành viên Tiểu ban Lễ tân Hậu cần chủ động huy động người và 
phương tiện, cơ sở vật chất theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ. Trong quá 
trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị thông tin phản ánh kịp thời với 
đồng chí Trưởng Tiểu ban hoặc Phó trưởng Tiểu ban để tổng hợp báo cáo và xin 
ý kiến chỉ đạo của Ban Tổ chức./. 

Nơi nhận: 
- Trưởng, Phó Ban Tổ chức (b/c); 
- Các Sở: KHĐT, TC, YT, VHTTDL,NgV; 
- Các thành viên Tiểu ban LTHC; 
- UBND thành phố Lạng Sơn ; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV, HCQT; 
- Lưu: VT, KTTH. 

TRƯỞNG TIỂU BAN 
  
 

 
 
 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH  
Phùng Quang Hội 
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