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THÔNG BÁO NỘI BỘ 
Phân công nhiệm vụ theo dõi, tham mưu đôn đốc  
tiến độ chuẩn bị các nội dung công việc phục vụ  

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

Ngày 09/9/2019, đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã 
chủ trì họp để xem xét phân công nhiệm vụ trực tiếp thực hiện, theo dõi, đôn đốc 
chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 
Tham dự họp có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng và Lãnh đạo các phòng, ban, 
đơn vị trực thuộc. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Văn 
phòng và các thành phần dự họp, đồng chí Chánh Văn phòng kết luận như sau: 

Hội nghị xúc tiến đầu tư là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh trong 
năm 2019. Để phối hợp tốt với các sở, ngành chuẩn bị nội dung, điều kiện cơ sở vật 
chất, nhân lực và thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trực tiếp cho Văn 
phòng một cách kỹ lưỡng, chu đáo nhất, góp phần tổ chức thành công Hội nghị, 
Chánh Văn phòng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc tập trung 
thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:  

1. Các Phòng: Tổng hợp, Kinh tế tổng hợp, Kinh tế chuyên ngành theo chức 
năng, nhiệm vụ và từng công việc cụ thể tập trung theo dõi, đôn đốc các cơ quan 
thuộc Tiểu ban Nội dung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 16/QĐ-
BTCHN ngày 25/01/2019 của Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh 
Lạng Sơn năm 2019 cũng như các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của UBND tỉnh. 
Theo đó tập trung một số công việc cụ thể sau: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan xây dựng Chương trình đón tiếp, làm việc với Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc 
chuẩn bị và thẩm tra, rà soát nội dung các bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Báo cáo phục vụ cuộc làm việc của Thủ tướng 
Chính phủ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh; công tác chuẩn 
bị cho cuộc họp giữa UBND tỉnh và các nhà đầu tư để trao Quyết định chủ trương 
đầu tư, Quyết định lựa chọn nhà đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Ký 
biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư...; rà soát nội dung, chương trình kịch bản Hội nghị 
và các nội dung khác thuộc nhiệm vụ của Tiểu ban Nội dung. 

2. Phòng Khoa giáo - Văn xã chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn 
chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu đôn đốc các cơ quan thuộc Tiểu ban Tuyên 
truyền thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 16/QĐ-BTCHN ngày 
25/01/2019 của Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 
2019 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của UBND tỉnh. Theo đó, tập trung 
phối hợp thực hiện một số công việc cụ thể sau: Công tác tuyên truyền trước, trong và 
sau khi tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư; công tác tổ chức họp báo (về: thành phần 
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mời, giấy mời, nội dung buổi họp báo, thông cáo báo chí); phối hợp chuẩn bị tài liệu 
phục vụ Hội nghị và các nội dung khác có liên quan thuộc nhiệm vụ của Tiểu ban 
Tuyên truyền.  

Phòng Kinh tế chuyên ngành phối hợp cung cấp thông tin về danh mục dự án 
xúc tiến đầu tư của tỉnh, cơ chế chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Trung tâm Tin học - Công báo tăng cường công tác tuyên truyền, đưa thông tin 
về Hội nghị xúc tiến đầu tư trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang tin điện tử Văn 
phòng UBND tỉnh. Phối hợp kiểm tra thiết bị trình chiếu phục vụ tại Hội nghị xúc 
tiến đầu tư. 

3. Phòng Nội chính chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan thuộc Tiểu 
ban An ninh trật tự thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 16/QĐ-BTCHN 
ngày 25/01/2019 của Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 
2019 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của UBND tỉnh. 

Ban Tiếp công dân chủ động xây dựng phương án tiếp công dân trước và trong 
thời gian diễn ra Hội nghị; đặc biệt lưu ý phương án xử lý các trường hợp tụ tập đông 
người, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trụ sở Ban Tiếp công 
dân tỉnh và các cơ quan của tỉnh. 

4. Các Phòng: Kinh tế tổng hợp, Kinh tế chuyên ngành, Hành chính - Quản trị, 
Kiểm soát thủ tục hành chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ và công việc cụ thể được 
giao có trách nhiệm theo dõi, tham mưu đôn đốc các cơ quan thuộc Tiểu ban Lễ tân - 
Hậu cần thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 16/QĐ-BTCHN ngày 
25/01/2019 của Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 
2019 và các văn bản chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh. Theo đó lưu ý một số công 
việc cụ thể sau: Công tác phát hành giấy mời, xác nhận đại biểu tham dự, in ấn biển 
chức danh, đón tiếp đại biểu, cài hoa, tặng quà, nắm sơ đồ chỗ ngồi tại Hội nghị và 
hướng dẫn đại biểu vị trí ngồi; sơ đồ phòng nghỉ, sơ đồ phòng ăn; chương trình tiệc 
chiêu đãi và các nội dung khác có liên quan thuộc nhiệm vụ của Tiểu ban Lễ tân - 
Hậu cần. 

5. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chủ động tham mưu, rà soát 
các nội dung công việc, kế hoạch triển khai thực hiện của các Tiểu ban và các công việc 
cụ thể khác thuộc trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh liên để phân công nhiệm vụ 
cụ thể cho từng  chuyên viên trong phòng, ban theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, 
thường xuyên báo cáo tiến độ công việc với Phó Chánh Văn phòng là thành viên các 
Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Hội nghị. Giao Trưởng phòng KTTH chủ trì, phối hợp 
với các Phòng chuyên viên theo dõi công việc, báo cáo tiến độ công việc với Chánh Văn 
phòng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp 
thời báo cáo Chánh Văn phòng để được chỉ đạo giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh (b/cáo); 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc VP; 
- Lưu: VT, KTN(VQK) 

 
 
 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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