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KẾ HOẠCH 

Tổ chức toạ đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương 

(14/5/1951 - 14/5/2021) 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 09/02/2021 của Sở Công Thương 

về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành 

Công Thương năm 2021. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức toạ đàm 

kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 

14/5/2021) cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử hình thành và phát triển trong 70 năm 

qua  của ngành Công Thương Việt Nam nói chung và ngành Công Thương tỉnh 

Lạng Sơn nói riêng; những thành tựu đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ chính trị, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung 

của tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống; đồng thời đề cao trách nhiệm và nghĩa 

vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành trong tình hình 

mới.  

- Tổng kết những thành quả; tôn vinh thành tích của các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành Công Thương.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức với hình thức trang trọng, phù hợp với điều kiện của Sở; tạo 

được ý nghĩa và dấu ấn quan trọng, là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên 

chức, doanh nhân, người lao động toàn Ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 

của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở góp phần hoàn thành thắng lợi kế 

hoạch năm 2021, tạo đà thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 

2025. 

- Hoạt động toạ đàm kỷ niệm phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, tránh 

hình thức, phô trương, lãng phí, phù hợp và tuân thủ các quy định trong công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid - 19. 

II. NỘI DUNG 

1. Chương trình toạ đàm (Chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo) 

2. Thành phần tham dự (dự kiến khoảng 100 đại biểu): 
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Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; VP UBND tỉnh; Đại diện Lãnh 

đạo một số các Sở, ban, ngành có liên quan; đại diện một số doanh nghiệp, tổ 

chức thuộc ngành công thương trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo Sở Công Thương và 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công Thương; 

các đồng chí nguyên Lãnh đạo Sở;  các cán bộ công chức sở đã nghỉ hưu. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: ½ ngày, ngày 13/5/2021. 

- Địa điểm: Nhà hàng Trung Xuân Lạng Sơn (Dự kiến). 

4. Kinh phí 

Kinh phí tổ chức các hoạt động từ nguồn tiết kiệm chi và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Tham mưu phân công chi tiết công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động: Công 

tác lễ tân, hậu cần, trang trí khánh tiết; thành phần mời, Giấy mời… 

- Phông chữ ma két:  

 

2. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

xây dựng báo cáo quá trình xây dựng và phát triển ngành Công Thương Lạng 

Sơn (xây dựng phóng sự bằng hình ảnh kèm lời bình);  

- Chuẩn bị tài liệu ôn lại truyền thống ngành. 

- Chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh. 

3. Chi đoàn thanh niên Sở 

- Chuẩn bị nội dung phát biểu tại buổi toạ đàm; 

- Chuẩn bị văn nghệ chào mừng; cử đoàn viên tham gia công tác lễ tân, 

phục vụ. 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

TOẠ ĐÀM 
KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH CÔNG 

(14/5/1951 - 14/5/2021) 

 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 
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4. Các phòng, đơn vị, trực thuộc: Cử công chức, viên chức tham gia 

phối hợp công tác phục vụ, đón tiếp khách và các hoạt động khác khi có yêu 

cầu. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức toạ đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 

ngành Công Thương của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn./. 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Lạng Sơn (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở;  

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Doanh nghiệp lĩnh vực ngành; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đình Đại 
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Phụ lục 1 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

“Toạ đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương  

(14/5/1951 - 14/5/2021)”  

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-SCT ngày      /3/2021 của Sở Công Thương) 

 

STT Nội dung Thực hiện 

1 Văn nghệ chào mừng Chi đoàn Sở 

2 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Văn phòng Sở 

3 
Đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương 
Lãnh đạo Sở 

4 Ôn truyền thống ngành Lãnh đạo Sở 

5 Trình chiếu phóng sự về ngành Công Thương Bằng hình ảnh, có lời bình 

6 Phát biểu của tuổi trẻ ngành công thương Chi đoàn thanh niên Sở 

7 
Phát biểu toạ đàm của nguyên Lãnh đạo ngành 

Công Thương 

 Nguyên lãnh đạo Sở Công 

Thương các thời kỳ 

8 Phát biểu của các đơn vị  

9 
Nhận cờ thi đua của thủ tướng chính phủ -  - Lãnh đạo Sở Nội vụ (đọc QĐ); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh trao cờ. 

10 Phát biểu Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh 

11 Phát biểu đáp từ và kết thúc Lãnh đạo Sở 
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