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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh thực 

hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh 

về thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch thực 

hiện như sau:          

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt, tuyên truyên tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 

220/KH-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ thông 

tin đối ngoại thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

2. Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 

220/KH-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI 

1. Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Quán triệt, tuyên 

truyên tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 

19/10/2022 của UBND tỉnh  đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động. 

2. Phòng Quản lý đầu tư công: Tham mưu Sở phối hợp Sở Tài chính và 

cơ quan liên quan trình UBND tỉnh phân bổ, điều hòa kế hoạch vốn, theo dõi 

tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân vốn thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023 theo quy định; thực hiện tổng hợp báo cáo 

giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2023 theo định kỳ; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu 

cầu. 

3. Trung tâm xúc tiến đầu tư: Tham mưu Sở phối hợp, tham gia với Sở 

Thông và Truyền thông xây dựng xuất bản ấn phẩm media video clip 2D thông 

tin đối ngoại tỉnh Lạng Sơn (những thành tựu của tỉnh ở các lĩnh vực: kinh tế - 
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đầu tư, chính sách thu hút đầu tư,..); Tổ chức sản xuất Series phóng sự tài liệu 

Định vị Lạng Sơn giai đoạn mới (New Era of Lang Son Identity) nêu bật những 

giá trị đặc trưng của Lạng Sơn: đường biên - cửa khẩu, thiên nhiên - điểm đến, 

con người - văn hoá, lịch sử - tâm linh, Lạng Sơn trẻ. Quảng bá, giới thiệu tiềm 

năng phát triển kinh tế - đầu tư các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch… 

của Lạng Sơn. Phối hợp và tham gia các sự kiện, hội nghị, hội thảo, chương 

trình, giao lưu quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá tuyên truyền về đất nước, 

con người Việt Nam và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN tỉnh Lạng Sơn với hoạt động xúc tiến đầu tư ở địa bàn biên giới. 

Yêu cầu các phòng thuộc Sở, Trung tâm Xúc tiến đầu tư quán triệt triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, NV, TTXTĐT;                                                                      

- Lưu: VT, QLĐTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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