
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức họp báo quí II năm 2020 

 

 Thực hiện Luật Báo chí năm 2016; Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 

06/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức họp báo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo quí II năm 2020 để 

cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG  

Thông tin về những kết quả nổi bật trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng 

cuối năm 2020. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ 09 giờ 00, ngày 23/7/2020 (thứ Năm). 

2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Lãnh đạo UBND tỉnh - Chủ tọa. 

2. Đồng chủ tọa họp báo: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

3. Các cơ quan, thành phần tham gia tổ chức họp báo:  

- Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và 

Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Công Thương; Giao thông Vận 

tải; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Ngoại vụ; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan; Cục Thuế; Cục Quản lý thị trường. 

- Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. 

4. Mời các cơ quan thông tấn, báo chí: 

- Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh;  

- Văn phòng đại diện: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Thương hiệu và Công 

luận tại Lạng Sơn; Phóng viên Báo Nhân dân, Đài VOV, Báo Tiền phong 

thường trú tại Lạng Sơn;  

- Phóng viên các cơ quan báo Trung ương: Truyền hình VTV (Đài Truyền 

hình Việt Nam); Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC1; Báo Điện tử VnExpress; 

Báo Giao thông; Báo Công Thương; Báo Hải quan; Báo Thanh niên; Báo Tuổi 

trẻ; Báo Tài nguyên và Môi trường. 
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5. Các cơ quan báo chí khác nếu quan tâm có thể cử phóng viên tham dự 

họp báo, đăng ký qua Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh 

trước ngày họp báo ít nhất 02 ngày để bảo đảm công tác chuẩn bị. 

(Liên hệ đồng chí Hà Thị Huyền Trang, Chuyên viên Phòng Khoa giáo - 

Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh. Số điện thoại: 0941.139.335/02053.815.588).  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp đồng chủ trì họp báo. 

2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung phục vụ buổi 

họp báo, tài liệu có liên quan phục vụ họp báo; đón tiếp phóng viên các cơ quan 

báo, đài tham gia họp báo; 

- Đăng tải Thông báo tổ chức họp báo, Thông cáo báo chí trên Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh; Chuẩn bị các điều kiện phục vụ họp báo. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, 

đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan đến công tác tổ chức họp báo; tổng 

hợp danh sách các cơ quan báo, đài, đón tiếp phóng viên tham gia họp báo; 

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí tại cuộc họp báo theo 

thẩm quyền; Tổng hợp tình hình thông tin của các cơ quan báo chí đưa tin về nội 

dung họp báo. 

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

- Cung cấp cho Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tài 

liệu có liên quan đến nội dung họp báo theo đúng thời hạn và nội dung yêu cầu; 

- Theo dõi nội dung thông tin đăng tải trên báo chí sau buổi họp báo. 

5. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia họp báo: Trả lời những câu hỏi 

của các cơ quan báo chí liên quan công tác quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị  

khi được Người chủ trì yêu cầu. 

 (Thông báo này thay cho Giấy mời) 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời các cơ quan tham dự họp báo. 

(Gửi kèm theo Chương trình họp báo; Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 

29/6/2020 về  tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối  năm 2020)./. 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- Các thành phần tham gia họp báo; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, HCQT, TH-CB;               

- Lưu: VT, KGVX(HTHT).                                                                                                         

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Họp báo Quí II năm 2020 
(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày       /7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

* Thời gian: Từ 09h00 - 11h30, ngày 23/7/2020. 

* Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

09h00 - 09h30 Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ 

chức 

Văn phòng UBND tỉnh, 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

 

09h30 - 09h40 

 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu. 

- Mời Chủ tọa họp báo lên làm 

việc. 

Lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh 

 

09h40 - 10h00 Cung cấp thông tin cho báo chí Người phát ngôn UBND 

tỉnh, các thành phần tham 

gia họp báo 

10h00 - 11h15 Trao đổi, giải đáp ý kiến của 

phóng viên các cơ quan báo chí 

Chủ tọa họp báo 

11h15 - 11h30 Định hướng cho các cơ quan báo 

chí về việc thông tin trên báo chí 

những nội dung do UBND tỉnh 

cung cấp 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

11h30 Kết thúc họp báo  Chủ tọa họp báo 

 

* Ghi chú: Các cơ quan báo chí truy cập vào địa chỉ 

http://langson.gov.vn/en/node/88958 để tải Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 

29/6/2020 của UBND tỉnh. 

http://langson.gov.vn/en/node/88958
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