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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về kịch bản tổ chức 

Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021) 

 

 

Ngày 13 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo 

cáo về kịch bản tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 

01/10/2021). Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; 

tham dự cuộc họp các đồng chí Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi 

nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về kịch bản tổ chức Lễ kỷ 

niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai, chương trình tổ chức Festival “Tinh hoa Tây Bắc” 

và các ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ 

tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về chính trị, văn 

hóa xã hội của tỉnh trong năm 2021. Trong thời gian qua, Tỉnh ủy đã ban hành Kế 

hoạch để chỉ đạo tổ chức thực hiện, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt 

động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, việc triển khai các nội dung 

chưa cụ thể, tiến độ xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ còn chậm. Để công tác 

chuẩn bị Lễ kỷ niệm chu đáo, hiệu quả, khẩn trương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các 

sở, ban, ngành của tỉnh: 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

1.1. Khẩn trương thực hiện các nội dung, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5 

năm 2021 để kịp thời báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, gồm: 

- Hoàn thiện kịch bản chi tiết, cụ thể từng nội dung Lễ kỷ niệm, cuộc gặp mặt 

tri ân và Festival “Tinh hoa Tây Bắc”; phương án sơ đồ chỗ ngồi, maket chính; xây 

dựng phương án, kịch bản dự phòng khi dịch Covid - 19 có diễn biến phức tạp. 

- Xây dựng 03 phương án về thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh 

(có thuyết minh cụ thể từng phương án), các phương án xây dựng theo chuỗi sự kiện, 

đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện; báo cáo 

UBND tỉnh trước 20/5/2021. 

- Nghiên cứu, xây dựng phương án về địa điểm tổ chức các hoạt động chính 

trong khuôn khổ Festival “Tinh hoa Tây Bắc” (có thuyết minh cụ thể) cho phù hợp với 

các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm. 

1.2. Xây dựng kịch bản Chương trình nghệ thuật có tính đổi mới, hiện đại 

nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống của Lào Cai, kết hợp với âm thanh, ánh 

sáng, hình ảnh phù hợp. 

1.3. Điều chỉnh quy mô, kịch bản tổ chức các hoạt động: Chương trình nghệ 

thuật Lễ kỷ niệm, Festival “Tinh hoa Tây Bắc” và Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu 



số toàn quốc khu vực I đảm bảo khoa học, hợp lý, ngắn gọn và sâu sắc về nội dung; 

tổng kinh phí thực hiện tối đa 13.000 triệu đồng để xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. 

1.4. Thiết kế mẫu Giấy mời dự Lễ kỷ niệm và Giấy mời dự gặp mặt tri ân gửi 

Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

Tham mưu thiết kế, in ấn giấy mời dự Fetival “Tinh hoa Tây Bắc” gửi các đại biểu 

theo thành phần tại Kế hoạch của UBND tỉnh. 

 2. Văn phòng UBND tỉnh: 

- Hoàn thiện bài diễn văn kỷ niệm; bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 

bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh tại buổi gặp mặt tri ân trình Ban cán sự Đảng UBND 

tỉnh duyệt, báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 20/5/2021.  

- Sớm xây dựng phương án, kịch bản chi tiết về công tác lễ tân, hậu cần, phục 

vụ Lễ kỷ niệm: rà soát, lập danh sách khách mời; phương án đón khách; địa điểm ăn, 

nghỉ; thực đơn tiệc chiêu đãi, thực đơn mời khách trong thời gian tham dự Lễ kỷ niệm; 

phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí sơ đồ chỗ ngồi và thiết kế, in ấn 

mẫu giấy mời; quà tặng cho đại biểu (bao gồm cả số lượng dự phòng); danh sách 

khách mời; trang phục lễ tân, phục vụ; trưng tập xe,…. 

- Rà soát cơ sở vật chất tại các địa điểm tổ chức sự kiện như điện, nước, cây 

xanh, nhà ăn, nhà khách, hội trường … để đảm bảo tốt các điều kiện tổ chức các hoạt 

động Lễ kỷ niệm.  

- Xây dựng lịch trình công tác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian 

tham dự các hoạt động Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. 

3. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn một số công trình lớn để 

cắt băng khánh thành, khởi công dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; xây dựng 

chương trình, kịch bản chi tiết thực hiện nội dung khởi công, khánh thành (lựa chọn 

công trình, địa điểm, thời gian, thành phần dự Lễ…), gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước 20/5/2021. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ động phối hợp, có văn bản trao đổi với Sở kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, 

thành phố: Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh đề xuất nội dung tổ 

chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch liên vùng và có sự tham gia của 

tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; xây dựng phương án, kịch bản chi tiết, báo cáo UBND 

tỉnh trước 25/5/2021 để xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. 

- Khẩn trương tổ chức vận động các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc 

tế đóng trên địa bàn tài trợ cho các hoạt động thuộc Lễ kỷ niệm. 

- Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ cải tạo Công viên Nhạc Sơn để phục vụ các hoạt 

động Lễ kỷ niệm (dự kiến tổ chức Festival “Tinh hoa Tây Bắc”). 

- Thiết kế mẫu Giấy mời dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch 

gửi Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, tổ chức họp báo công bố chương trình Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, 

Festival “Tinh hoa Tây Bắc” gắn với Hội nghị gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm Ngày 

Báo chí cách mạng Việt Nam (ngày 21 tháng 6). 

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình nghiên cứu, đề xuất với 

UBND tỉnh phương án truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và Festival “Tinh hoa Tây 

Bắc” trên kênh sóng Truyền hình Quốc gia, khu vực và của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh 



trước 20/5/2021. 

6. Đài Truyền hình tỉnh Lào Cai: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phim phóng sự 

“Lào Cai - 30 năm thành tựu và tự hào”; phóng sự minh họa hình ảnh cho bài diễn văn 

tại Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6 năm 2021. 

7. Sở Tài chính:  

- Tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động Lễ kỷ niệm, 

báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

- Nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh tạm giao kinh phí cho các ngành để 

thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định của pháp luật. 

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND thành phố Lào Cai và các 

đơn vị được giao nhiệm vụ: 

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 

12/4/2021 khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện (sao gửi kèm Kế 

hoạch số 174/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh). 

- Khẩn trương lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được phân công gửi 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND 

tỉnh theo quy định. 

 - Chế độ báo cáo: Hàng tuần báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện (trước 16h00’ 

giờ thứ 5 hàng tuần) gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu 

chậm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ và không thực hiện báo cáo.  

Trên đây là kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh tại 

nghe báo cáo về kịch bản tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 

- 01/10/2021); Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết 

và thực hiện./. 

 
  Nơi nhận:   
- TT. TU, UBND tỉnh; 

- Các thành viên Ban Tổ chức; 

- Ban Tổ chức TU; 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể của tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Công an tỉnh;  

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Lào Cai; Đài PTTH tỉnh; 

- Công ty Điện lực Lào Cai; 

- Công ty CP Môi trường  Đô thị; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT;  

- Lưu: VT, TCHC, QTTV, VX3. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

   

 

 

 
Phan Quốc Nghĩa 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-17T07:25:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phan Quốc Nghĩa<pqnghia-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-17T07:35:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-17T07:36:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-17T07:36:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-17T07:36:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




