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Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 
V/v liên quan đến công tác tổ chức 

Lễ động thổ dự án Quần thể khu du 

lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn  

 

 

 

 
 
 
 

 Kính gửi:  

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Y tế; 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND huyện Lộc Bình. 

 

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh đã 

thống nhất với Lãnh đạo Tập đoàn SunGroup, Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn 

quyết định thời gian tổ chức Lễ động thổ dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, 

cáp treo Mẫu Sơn vào buổi sáng ngày 15/5/2021 (thứ Bảy). Để chuẩn bị chu đáo 

cho Lễ động thổ dự án, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y 

tế, Công an tỉnh, UBND huyện Lộc Bình và các cơ quan liên quan theo chức 

năng nhiệm vụ chủ động xây dựng, rà soát, cập nhật hoàn chỉnh kế hoạch của 

ngành triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác sửa chữa đường 

lên khu du lịch Mẫu Sơn; bố trí khu vưc̣ đỗ xe; công tác bảo đảm an ninh trật tự, 

phân luồng bảo đảm an toàn giao thông, cứu hộ, cứu nạn; công tác cứu thương, 

phòng chống dịch Covid-19; thu dọn lều quán tạm, vệ sinh bảo đảm cảnh quan 

khu vực đỉnh núi Mẫu Sơn, cũng như dọc tuyến đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn 

và các nội dung khác có liên quan theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông 

báo số 207/TB-UBND ngày 20/4/2021.  

Sở Y tế, Công an tỉnh lưu ý bố trí xe cứu thương, cứu hộ đầy đủ để dự 

phòng tình huống. Sở Y tế chủ trì thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-

19 tại Lễ động thổ theo đúng quy định. 

2. Trưc̣ tiếp Lañh đaọ các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông 

vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn và các cơ quan liên quan chủ động 

chuyển Giấy mời (Văn phòng UBND tỉnh đã chuyển tới các đơn vị) đến lañh 
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đaọ Bô,̣ ngành Trung ương, xác nhận lịch tham dự Lễ động thổ của lãnh đạo 

ngành, nắm lịch trình di chuyển và thông tin lại cho Văn phòng UBND tỉnh 

chậm nhất trong ngày 12/5/2021 để phối hợp đón tiếp, đảm bảo công tác phục 

vụ được chu đáo. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (bc); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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