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THÔNG BÁO 
Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Cơ sở vật chất, Tuyên truyền  

và An ninh trật tự phục vụ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

 Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-BTC ngày 24/7/2019 của Ban Tổ chức Ngày 
hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (sau đây viết tắt là Ngày hội KNĐMST) về việc 
thành lập các Tiểu ban Ngày hội KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019 và Thông báo 
số 383/TB-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo kết luận của 
đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Ngày 
hội KNĐMST và trên cơ sở cuộc họp ngày 28/8/2019 của Tiểu ban Cơ sở vật chất, 
Tuyên truyền và An ninh trật tự phục vụ Ngày hội KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 
2019 (sau đây viết tắt là Tiểu ban),  

Tiểu ban phân công nhiệm vụ của các thành viên của Tiểu ban như sau: 

I - NHIỆM VỤ CHUNG CỦA TIỂU BAN 

1. Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng vào thời 
gian trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động của Ngày hội. 

2. Thu thập, sưu tầm, tập hợp các video, hình ảnh về các hoạt động, phong trào 
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh để xây dựng phóng sự hình ảnh 
(khoảng 10 phút) trong buổi tổng kết Ngày hội và Diễn đàn Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo.  

3. Triển khai hoạt động phát động, tuyên truyền về Ngày hội thông qua các 
phương tiện thông tin đại chúng, các Trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị, 
Trang thông tin điện tử về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.  

4. Lập danh sách, phát hành giấy mời; chỉ dẫn và tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ 
ăn, nghỉ, chỗ ngồi theo sơ đồ cho các đại biểu tham dự Ngày hội. 

5. Trang trí cổ động trực quan; trang trí khánh tiết sân khấu và các địa điểm tổ 
chức các hoạt động phục vụ Ngày hội. 

6. Xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, bố trí bãi đỗ, 
trông giữ xe ô tô, xe máy; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, 
an ninh trật tự tại khu vực tổ chức Ngày hội. 

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban Tổ chức Ngày hội Khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo phân công. 

 



II - PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Ông Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Trưởng 
Tiểu ban 

Chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Ngày hội KNĐMST về tổ chức triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban; trực tiếp chỉ đạo, điều hành chung công tác cơ 
sở vật chất, tuyên truyền và an ninh trật tự liên quan đến công tác tổ chức Ngày hội 
KNĐMST. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, chỉ đạo các bộ phận 
chuyên môn có liên quan trong việc giải quyết nhiệm vụ sau: 

- Xây dựng phương án trang trí cổ động trực quan; trang trí khánh tiết sân khấu 
và các địa điểm tổ chức các hoạt động phục vụ Ngày hội; 

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, đặc biệt các đơn vị đăng ký các 
gian hàng, hội trại để xây dựng phương án thiết kế, in băng rôn, cờ phướn quảng bá 
cho Ngày hội, phông nền sân khấu. 

- Phối hợp với UBND thành phố và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc 
chỉ đạo, hướng dẫn các cá nhân có liên quan treo băng rôn, cờ phướn quảng bá cho 
Ngày hội tại các vị trí, địa điểm phù hợp theo quy định. 

- Lập danh sách khách mời, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh trong việc phát hành giấy mời và tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho 
các đại biểu khách mời. Đồng thời, phối hợp với các thành viên khác trong Tiểu ban 
và các tiểu ban khác thực hiện nhiệm vụ có liên quan. 

2. Ông Lê Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn: Phó 
Trưởng tiểu ban 

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 Cơ sở vật chất, Tuyên truyền, An ninh trật tự 
của Ngày hội KNĐMT tỉnh Lạng Sơn năm 2019; kiến nghị đề xuất Trưởng Tiểu ban 
giải quyết những vấn đề phát sinh, cụ thể: 

- Phối hợp với Công an tỉnh, các Tiểu ban và các cơ quan, đơn vị có liên quan, 
chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có liên quan của UBND thành phố xây dựng 
phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, bố trí bãi đỗ xe ô tô, xe máy; bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự tại khu vực tổ 
chức Ngày hội, gồm: Trung tâm Hội nghị The Pride; Trường Cao đẳng Nghề Lạng 
Sơn và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 1. 

- 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 Ngày hội KNĐMST).  



- 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. 

- Cử cán bộ phối hợp với cán bộ sở Khoa học và Công nghệ và Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các cá 
nhân có liên quan treo băng rôn, cờ phướn quảng bá cho Ngày hội tại các vị trí, địa 
điểm phù hợp theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các thành viên khác trong Tiểu 
ban và các tiểu ban khác thực hiện nhiệm vụ có liên quan. 

3. Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông - Phó Trưởng tiểu ban 

Chủ trì phối hợp chỉ đạo bộ phận có liên quan của Sở Thông tin và Truyền 
thông, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tiếp tục tuyên truyền, 
quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng vào thời gian trước, trong và sau 
thời gian diễn ra các hoạt động của Ngày hội. Duyệt các nội dung tuyên truyền, 
quảng bá trong quá trình triển khai Ngày hội. Chỉ đạo triển khai hoạt động phát động, 
tuyên truyền về Ngày hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, các Trang thông 
tin điện tử của các cơ quan đơn vị, Trang thông tin điện tử về Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo của tỉnh, gồm: Trung tâm Hội nghị The Pride; Trường Cao đẳng Nghề Lạng 
Sơn và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 1. Đồng thời, phối hợp với các thành viên 
khác trong Tiểu ban và các tiểu ban khác thực hiện nhiệm vụ có liên quan. 

4. Đồng chí Đỗ Ngọc Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng tiểu ban 

Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố, các Tiểu ban và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có liên quan của Công an tỉnh xây dựng 

phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, bố trí bãi đỗ xe ô tô, xe máy; bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự tại khu vực tổ 

chức Ngày hội (Trung tâm Hội nghị The Pride; Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn và 

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 1). Đồng thời, phối hợp với các thành viên khác 

trong Tiểu ban và các tiểu ban khác thực hiện nhiệm vụ có liên quan. 

5.  Đồng chí Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và du 

lịch - Thành viên 

Chủ trì, chỉ đạo bộ phận chuyên môn có liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc: 

- Xây dựng chi tiết kịch bản, chương trình văn nghệ và dẫn chương trình văn 
nghệ chào mừng khoảng 20 phút phục vụ "Lễ Tổng kết, trao giải và Diễn đàn Tiềm 
năng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn" tổng duyệt ngày 18/9/2019 và diễn vào hồi 
19h30, ngày 19/9/2019, tại Sân khấu tầng 3, Trung tâm hội nghị The Pride, Phú Lộc. 

6. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó 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 phục vụ Ngày hội Khởi nghiệp 



ĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019 tại Trung tâm hội nghị The Pride, Phú Lộc và các  

địa điểm tổ chức Diễn đàn (Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn và Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên 1). Đồng thời, phối hợp với các thành viên khác trong Tiểu ban và các 

tiểu ban khác thực hiện nhiệm vụ có liên quan. 

7. Đồng chí Hoàng Văn Páo, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh 

Chủ trì, chỉ đạo bộ phận có liên quan thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc phát hành giấy mời và 
tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các đại biểu khách mời. Đồng thời, phối hợp 
với các thành viên khác trong Tiểu ban và các tiểu ban khác thực hiện nhiệm vụ có 
liên quan. 

8. Đồng chí Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Thành viên 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, quảng bá 
về Ngày hội KNĐMST, đặc biệt tuyên truyền thông tin về Ngày hội KNĐMST, các 
văn bản về Ngày hội KNĐMST trên chuyên mục Công nghiệp - Thương mại Xứ 
Lạng.  

Chỉ đạo, cử cán bộ của các bộ phận có liên quan của Sở Công Thương phối 
hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 
trong việc xây dựng phương án đón khách mời và hướng dẫn khách mời vào Hội 
trường của Trung tâm Hội nghị The Pride trong buổi "Lễ Tổng kết, trao giải và Diễn 
đàn Tiềm năng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn" vào hồi 19h30, ngày 19/9/2019, 
tại Sân khấu tầng 3, Trung tâm hội nghị The Pride, Phú Lộc. Đồng thời, phối hợp với 
các thành viên khác trong Tiểu ban và các tiểu ban khác thực hiện nhiệm vụ có liên 
quan. 

9. Ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Thành viên 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, quảng bá 
về Ngày hội KNĐMST, cử cán bộ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Công Thương trong việc xây dựng 
phương án đón khách mời và hướng dẫn khách mời vào Hội trường của Trung tâm 
Hội nghị The Pride trong buổi "Lễ Tổng kết, trao giải và Diễn đàn Tiềm năng sáng 
tạo khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn" vào hồi 19h30, ngày 19/9/2019, tại Sân khấu tầng 3, 
Trung tâm hội nghị The Pride, Phú Lộc. Đồng thời, phối hợp với các thành viên khác 
trong Tiểu ban và các tiểu ban khác thực hiện nhiệm vụ có liên quan. 

10. Đồng chí Nông Phương Lâm, Trưởng phòng Thời sự, Đài phát thanh 
và Truyền hình tỉnh - Thành viên 

Tham mưu, xây dựng, trình đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Giám đốc Đài phát 
thanh và Truyền hình tỉnh - Thành viên Ban Tổ chức Ngày hội KNĐMST tỉnh Lạng 
Sơn phương án phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thu thập, sưu tầm, 
tập hợp các video, hình ảnh về các hoạt động, phong trào Khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo trên địa bàn tỉnh, xây dựng kịch bản phóng sự hình ảnh (khoảng 10 phút) trình 



Ban tổ chức duyệt trước ngày 18/9/2019 để phát trong "Lễ Tổng kết, trao giải và 
Diễn đàn Tiềm năng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn" diễn ra vào tối ngày 
19/9/2019 tại sân khấu Hội nghị The Pride. Đồng thời, phối hợp với các thành viên 
khác trong Tiểu ban và các tiểu ban khác thực hiện nhiệm vụ có liên quan. 

11. Các thành viên còn lại của Tiểu ban Cơ sở vật chất, Tuyên truyền và 
An ninh trật tự.  

 Chủ động xây dựng phương án chi tiết của từng đơn vị liên quan, huy động 
người và phương tiện, cơ sở vật chất theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ. Đồng 
thời, phối hợp với các thành viên khác trong Tiểu ban và các tiểu ban khác thực hiện 
nhiệm vụ có liên quan. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo phân công. 

Tất cả các phương án và nhiệm vụ chi tiết của các thành viên được phân công, 
báo cáo Trưởng Tiểu ban trước ngày 10/9/2019 để cùng xem xét. 

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); 
- Ban Tuyên Giáo; 
- Các Sở: TT&TT, VHTTDL, Công Thương; 
- Công an tỉnh; 
- Điện Lực Lạng Sơn; 
- Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh; 
- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; 
- Các thành viên Tiểu ban LTHC; 
- UBND thành phố Lạng Sơn ; 
- Lưu: VT, QLCN. 

TRƯỞNG TIỂU BAN 
  
 

 
(Đã ký) 

 
 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Trần Hữu Đắc 
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