UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2965 /UBND -VX

Lào Cai, ngày 02 tháng 7 năm 2021

V/v điều chỉnh các hoạt động kỷ
niệm 30 năm tái lập tỉnh tại Kế
hoạch số 174/KH-UBND ngày
12/4/2020 của UBND tỉnh Lào Cai

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty Điện lực Lào Cai;
- Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh;
- Viễn thông (VNPT) Lào Cai.

Căn cứ Kế hoạch số 322-KH/TU ngày 22/5/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về
tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021); Kế
hoạch số 174/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt
động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai; Thông báo số 766-TB/BCĐ ngày
18/6/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về Kết luận của đồng chí Trưởng Ban tại cuộc
họp Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai;
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai điều chỉnh một số hoạt động kỷ niệm 30
năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021) tại Kế hoạch số 174/KHUBND ngày 12/4/2020 của UBND tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:
1. Lễ mít tinh kỷ niệm và gặp mặt tri ân nhân kỷ niệm 30 năm tái lập
tỉnh:
Thực hiện phương án tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm (kết hợp tổ chức
chương trình gặp mặt tri ân) trong Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh và trực
tuyến từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể:
1.1. Thời gian: 1/2 ngày, ngày 30/9/2021.
1.2. Thành phần, địa điểm:
a) Điểm cầu tỉnh:
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Nam Cường,
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Quy mô: Khoảng 300 - 350 đại biểu (tùy theo diễn biến của dịch bệnh
Covid - 19 có thể điều chỉnh số lượng phù hợp), dự kiến thành phần mời gồm:

+ Đại biểu khách mời: Đại biểu khách mời Trung ương (Lãnh đạo Đảng,
Nhà nước; một số Bộ, ngành Trung ương).
+ Các tỉnh bạn và một số tỉnh có quan hệ hợp tác với tỉnh Lào Cai.
+ Đại biểu tỉnh Lào Cai: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban
MTTQVN tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; các đồng chí Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn
thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.
+ Nguyên Lãnh đạo tỉnh Hoàng Liên Sơn và những cán bộ có nhiều đóng
góp quan trọng từ thời điểm tái lập tỉnh.
+ Nguyên Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh,
Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Tỉnh
ủy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh Lào Cai.
+ Lãnh đạo các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho tỉnh Lào Cai; một số
doanh nghiệp có hợp tác đầu tư chiến lược với Tỉnh; một số doanh nghiệp trung
ương đóng tại địa phương (lựa chọn khoảng 30 doanh nghiệp).
+ Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.
b) Điểm cầu cấp huyện:
- Địa điểm: Do các huyện, thị xã, thành phố bố trí.
- Quy mô: Tùy theo diễn biến dịch bệnh và tình hình, điều kiện thực tế của
địa phương để mời số lượng đại biểu cho phù hợp, dự kiến thành phần mời gồm:
+ Thường trực và nguyên Thường trực huyện/thị/thành ủy, HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí Ủy viên
Ban Thường vụ thành/thị/huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của
huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.
+ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao
động, cán bộ Tiền khởi nghĩa trên địa bàn.
+ Đảng viên có tuổi đảng từ 50 tuổi đảng trở lên.
1.3. Chương trình Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh:
- Từ 7h00 - 7h45’: Lễ dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng
liệt sĩ.
- Từ 7h45’ - 8h00: đón tiếp đại biểu; chiếu phim tài liệu về Lào Cai (phim
Khát vọng Lào Cai).
- Từ 8h00’ - 8h40’: Chương trình nghệ thuật chào mừng.
- Từ 8h40’ - 11h00’: Lễ mít tinh kỷ niệm.
- Từ 11h00: Tiệc chiêu đãi (căn cứ vào diễn biến dịch Covid - 19 để điều
chỉnh quy mô phù hợp).
(Có Chương trình Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh kèm theo).
1.4. Truyền hình trực tiếp Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh trên
sóng phát thanh truyền hình tỉnh.
1.5. Dừng tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.
2. Lễ khởi công, khánh thành công trình trọng điểm chào mừng 30
năm tái lập tỉnh:
- Thời gian: từ 7h00’, ngày 29/9/2021 (thứ Tư)

- Địa điểm: thành phố Lào Cai, huyện Bảo Yên, Thị xã Sa Pa.
- Thành phần đại biểu: Đại biểu Trung ương, đại biểu các tỉnh; Thường
trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh Lào Cai; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo một số
sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Thành/thị/huyện ủy, HĐND, UBND
(nơi có công trình khánh thành), các cơ quan truyền thông.
- Các công trình chào mừng 30 năm tái lập tỉnh:
(1) Gắn biển công trình chào mừng 30 năm tái lập tỉnh và thông tuyến
đường Vạn Hòa - Kim Sơn.
(2) Khởi công Cảng hàng không Sa Pa.
(3) Thông tuyến nút giao Phố Lu.
(4) Hợp long cầu Móng Sến
(5) Khởi công dự án cầu Phú Thịnh, cầu Bản Vược.
3. Hội nghị xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch: Thực hiện theo Kế
hoạch riêng của UBND tỉnh.
4. Các hoạt động trong chuỗi sự kiện trước, trong và sau Lễ kỷ niệm
(đã ban hành theo Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 12/4/2021của UBND tỉnh):
- Điều chỉnh việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao: Đăng cai Hội
thi Thể thao các dân tộc thiểu số; Festival Tinh hoa Tây Bắc; Liên hoan tuyên
truyền lưu động tỉnh Lào Cai lần thứ XX năm 2021; Giải marathon vượt núi
quốc tế tại Sa Pa;... vào thời điểm thích hợp, đảm bảo yêu cầu công tác phòng,
chống dịch cũng như thúc đẩy việc quảng bá, giới thiệu văn hóa, kích cầu du
lịch.
- Đêm nhạc tại thành phố Lào Cai: Xây dựng kịch bản và tổ chức thực
hiện phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
5. Tổ chức thực hiện:
5.1. Yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành
phố và các đơn vị liên quan căn cứ vào nội dung trên điều chỉnh Kế hoạch tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 174/KH- UBND
ngày 12/4/2021 cho phù hợp, bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả, an toàn, tiết
kiệm.
5.2. Giao các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung
một số nội dung sau:
a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Hoàn thiện kịch bản tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh
(theo phương án tổ chức trong Hội trường) bảo đảm trang trọng, hiệu quả; trình
UBND tỉnh trước 15/7/2021.
- Tham mưu, đề xuất tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao: Đăng cai
Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số; Festival Tinh hoa Tây Bắc; Liên hoan
tuyên truyền lưu động tỉnh Lào Cai lần thứ XX năm 2021; Giải marathon vượt
núi quốc tế tại Sa Pa;... vào thời điểm thích hợp, đảm bảo yêu cầu công tác
phòng, chống dịch cũng như thúc đẩy việc quảng bá, giới thiệu văn hóa, kích
cầu du lịch.

- Tiếp tục tham mưu giới thiệu các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội,
quảng bá danh lam thắng cảnh, các tiềm năng phát triển của Lào Cai trên các
phương tiện thông tin đại chúng và tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và
du lịch.
- Thiết kế mẫu Giấy mời dự Lễ kỷ niệm gửi Văn phòng UBND tỉnh để
báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ trì tham mưu việc đăng cai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương
mại và du lịch.
- Đề xuất huy động nguồn xã hội hóa cho các hoạt động kỷ niệm.
- Lựa chọn khoảng 30 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho tỉnh Lào Cai
và doanh nghiệp trung ương đóng tại địa bàn tỉnh, gửi Văn phòng UBND tỉnh
trước ngày 15/7/2021.
c) Sở Giao thông vận tải - Xây dựng:
- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm.
- Xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết; chuẩn bị điều kiện tổ chức
khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập
tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2021.
d) Sở Nội vụ:
- Hoàn thiện hồ sơ, chủ động nắm bắt tình hình việc khen thưởng cấp Nhà
nước cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Lào Cai nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh;
tổng kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.
- Tổng hợp danh sách nguyên Lãnh đạo tỉnh Hoàng Liên Sơn và những
cán bộ có nhiều đóng góp quan trọng từ thời điểm tái lập tỉnh, gửi Văn phòng
UBND tỉnh trước ngày 15/7/2021.
e) Sở Y tế: Tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19; tiếp
tục chuẩn bị điều kiện phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho đại
biểu,...
g) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:
- Chuẩn bị điều kiện để truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 30 năm tái lập
tỉnh phát trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh”; chuyên đề
“Những thành tựu của Lào Cai sau 30 năm tái lập”.
- Thực hiện chương trình giao lưu “Lào Cai - Hành trình sáng tạo” với các
đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh.
- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền
hình Việt Nam sản xuất Phim tài liệu “Khát vọng phát triển” và series 15 tập
phim về sồng Hồng, phát trên sóng VTV và sóng Truyền hình Lào Cai.
h) Sở Thông tin và Truyền thông:
- Tiếp tục tham mưu tổ chức họp báo để tuyên truyền về các hoạt động kỷ
niệm kịp thời, hiệu quả; In sao USB phim khát vọng Lào Cai.
- Phối hợp với VNPT chuẩn bị các điều kiện, triển khai truyền hình trực
tuyến từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu cấp huyện.

i) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Chuẩn bị bài báo công, dâng
hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
thẩm định, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; các công việc cần thiết chuẩn bị dâng
hương báo công...
k) Văn phòng UBND tỉnh: Tiếp tục hoàn thiện bài phát biểu của lãnh đạo
Trung ương, lãnh đạo tỉnh gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định, báo cáo
Thường trực Tỉnh ủy; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan có liên
quan lập danh sách khách mời phù hợp với quy mô tổ chức; mời đại biểu; lập
phương án và chuẩn bị quà tặng đại biểu...
l) Đề nghị Tỉnh đoàn Lào Cai: Lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu đại diện
cho thế hệ trẻ tại Lễ kỷ niệm, gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định.
m) Sở Tài chính:
- Điều chỉnh dự toán trình UBND tỉnh theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.
- Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí các nội dung tạm dừng thực
hiện theo khối lượng công việc đã thực hiện.
m) UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Xây dựng chương trình, kịch bản tiếp sóng truyền hình trực tuyến, trực
tiếp Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh gắn với gặp mặt, tri ân các thế hệ lãnh đạo
đang sinh sống trên địa bàn của địa phương (bảo đảm yêu cầu về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19).
- Đăng ký số lượng, danh sách đại biểu dự Lễ kỷ niệm tại điểm cầu các
huyện, thị xã, thành phố; gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trước ngày
15/7/2021.
- Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện Đêm
nhạc tại thành phố Lào Cai phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19.
n) Viễn thông (VNPT) Lào Cai: Hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện truyền
hình trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.
(Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày
12/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Căn cứ nội dung văn bản, yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị,
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- QTTV, TCHC;
- Lưu: VT, các CV, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Dung

