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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỆ THỦY 
 

Số: 1349/TB-UBND 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                       Lệ Thủy, ngày 21 tháng 6 năm 2019 
 

 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của ông Phan Hồng Đăng - Phó Chủ tịch UBND huyện 

 tại buổi làm việc rà soát các điều kiện tổ chức Liên hoan nghệ thuật  

quần chúng Công - Nông - Binh năm 2019   
       

       

Ngày 19 tháng 6 năm 2019, ông Phan Hồng Đăng - Phó Chủ tịch UBND 

huyện chủ trì buổi làm việc rà soát các điều kiện tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần 

chúng Công - Nông - Binh năm 2019. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an huyện, BCH Quân sự 

huyện, Phòng Văn hóa&Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin&Thể thao, Văn 

phòng HĐND&UBND huyện, Huyện đoàn, Điện lực Lệ Thủy.  

Sau khi đặt vấn đề về nội dung buổi làm việc, nghe các cơ quan, đơn vị liên 

quan báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Liên hoan nghệ 

thuật quần chúng Công - Nông - Binh năm 2019 (Liên hoan nghệ thuật); ý kiến phát 

biểu của các thành viên tham dự buổi làm việc, ông Phan Hồng Đăng - Phó Chủ 

tịch UBND huyện kết luận: 

Để đảm bảo các điều kiện tổ chức tốt Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công 

- Nông - Binh năm 2019 được tổ chức vào ngày 26/6/2019, Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền các 

hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình 

quật khởi, trong đó có Liên hoan nghệ thuật do huyện Lệ Thủy đăng cai tổ chức. 

- Cử cán bộ phối hợp với Phòng Văn hóa&Thông tin, Trung tâm Văn hóa-

Thông tin&Thể thao theo dõi, hướng dẫn việc tập luyện của đội văn nghệ huyện và 

tham gia duyệt chương trình văn nghệ theo kế hoạch. 

2. Phòng Văn hóa&Thông tin 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin&Thể thao, Đài Truyền thanh - 

Truyền hình huyện thực hiện tuyên truyền Liên hoan nghệ thuật và các hoạt động 

chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi 

(duyệt và gửi thông tin tuyên truyền đến các đơn vị liên quan để tuyên truyền tại 

Cổng chào Cam Liên, các bảng Led của các cơ quan, đơn vị). 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện mời đại biểu dự 

khai mạc Liên hoan nghệ thuật; chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo huyện và tham 

gia đón tiếp các đội bạn về tham dự Liên hoan nghệ thuật chu đáo.  
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3. Đài Truyền thanh - Truyền hình 

- Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên hệ thống truyền thanh của huyện về 

các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 

Liên hoan nghệ thuật Công - Nông - Binh. 

- Bố trí cán bộ, phương tiện trực tiếp quay phim toàn bộ chương trình Liên 

hoan nghệ thuật và phát tin bài trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Đài 

Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình. 

4. Trung tâm Văn hóa-Thông tin&Thể thao 

- Thực hiện công tác tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên xe thông tin 

lưu động về Liên hoan nghệ thuật, các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 

năm Ngày Quảng Bình quật khởi (thời gian tuyên truyền bắt đầu từ ngày 

20/6/2019). 

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đội thi của huyện tập luyện để thi đạt kết quả tốt. 

Phối hợp với Phòng Văn hóa&Thông tin, Sở Thông tin&Truyền thông kiểm tra hệ 

thống âm thanh, chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ chức chạy chương trình Liên 

hoan nghệ thuật và các điều kiện đảm bảo trong buổi khai mạc (trang trí sân khấu, 

lễ tân, hoa tươi, nước uống...). 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa&Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND 

huyện bố trí vị trí chỗ ngồi cho đại biểu, các cổ động viên, các đội dự thi. Phối hợp 

với Công an huyện, Huyện đoàn bố trí khu vực để xe cho các đội dự thi, xe đưa đón 

đại biểu và xe của bà con nhân dân đảm bảo hợp lý, an toàn. 

5. Công an huyện: Xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông, an 

ninh trật tự trong quá trình tổ chức Liên hoan nghệ thuật. Phối hợp với Trung tâm 

Văn hóa-Thông tin&Thể thao xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, bố trí bãi 

đỗ xe cho các đội dự thi, xe đưa đón đại biểu và xe của bà con nhân dân đến xem 

Liên hoan nghệ thuật. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông 

tin&Thể thao chỉ đạo đội thi tập luyện và tham gia dự thi đạt kết quả tốt. Cử 20 cán 

bộ (lực lượng chính quy, dân quân tự vệ) tham gia cổ vũ trong buổi khai mạc. 

7. Huyện đoàn: Cử 50 đoàn viên tham gia cổ vũ Liên hoan nghệ thuật; cử 

đoàn viên tình nguyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin&Thể thao hỗ 

trợ, hướng dẫn vị trí đỗ xe cho các đội thi, đại biểu và bà con nhân dân. 

8. Điện lực Lệ Thủy: Có phương án đảm bảo ổn định lưới điện, không bố trí 

lịch cắt điện trên địa bàn thị trấn Kiến Giang trong thời gian tổ chức Liên hoan nghệ 

thuật; có phương án kịp thời khắc phục trong trường hợp có sự cố về điện xảy ra. 

9. Ban Quản lý các công trình công cộng: Phối hợp với Trung tâm Văn 

hóa-Thông tin&Thể thao, Điện lực Lệ Thủy lắp đặt máy phát điện tại khuôn viên 

của Trung tâm để đề phòng sự cố về điện (đưa máy phát điện của đơn vị về phục vụ 

để đề phòng mất điện, đảm bảo nguồn điện từ 30KVA trở lên). 
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10. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Thực hiện tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 

năm Ngày Quảng Bình quật khởi trên trang thông tin điện tử UBND huyện, trên hệ 

thống các bảng Led của đơn vị. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa&Thông tin tham mưu mời đại biểu dự khai 

mạc Liên hoan nghệ thuật, chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo huyện và tham gia 

đón tiếp các đội bạn về tham dự Liên hoan nghệ thuật chu đáo. 

11. Phòng Y tế 

Có phương án chủ động trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đại 

biểu và các đội thi trong quá trình diễn ra Liên hoàn nghệ thuật khi có yêu cầu.  

 Trên đây là Kết luận của ông Phan Hồng Đăng - Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại buổi làm việc rà soát các điều kiện tổ chức Liên hoan nghệ thuật Công - Nông - 

Binh năm 2019, UBND huyện thông báo để các phòng ban, đơn vị liên quan biết và 

triển khai thực hiện./.  
 

   Nơi nhận: 
     - TT. Huyện ủy; (b/c) 

     - CT, PCT UBND huyện PTLV; 

     - Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

     - Đăng Website UBND huyện; 
     - Lu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Đình Tư 
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