
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   HUYỆN LỆ THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

       Số:1693/KH-UBND                             Lệ Thủy, ngày 31 tháng  7 năm 2019 

  

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang,  

các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám 

(19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) 

 
 

 

 

Thực hiện Kết luận số 81-KL/TV ngày 26/7/2019 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền 

truyền thống trên sông Kiến Giang, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm 

Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019) với những nội dung chính như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 
 

 

 

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc 

khánh 02/9, Lễ đón nhận di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia Lễ hội bơi, đua 

thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang (Lễ vinh danh Lễ hội) và các hoạt 

động văn hoá, thể thao nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng của quê 

hương, đất nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thu hút du 

khách trong và ngoài huyện đến cổ vũ động viên và tham quan, du lịch. 

- Phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể hò khoan Lệ Thuỷ, qua đó phát 

động toàn thể nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức và tích cực tham gia bảo vệ, 

phát huy giá trị các di sản văn hoá hiện có.  

- Thông qua chương trình nhằm quảng bá, giới thiệu đến du khách, bạn bè 

trong nước và quốc tế về mảnh đất, con người và những tiềm năng, thế mạnh, 

những di sản văn hoá độc đáo của huyện Lệ Thuỷ. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động cần được tổ chức sâu rộng, đều khắp trên địa bàn toàn huyện 

với hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phát 

huy tinh thần đoàn kết, không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Công tác 

chăm sóc sức khoẻ phải được tiến hành chu đáo, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

Các phòng, ban cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm 

thực hiện tốt kế hoạch, tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại cơ quan, đơn 
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vị, cơ sở và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 

cấp huyện. 
 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, Lễ vinh 

danh và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám 

(19/8/1945-19/8/2019), Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945-02/9/2019) với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tổ chức Lễ vinh danh Lễ hội (dự kiến) 

- Thời gian: Tối ngày 01/9/2019 

- Địa điểm: Tại sân Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện 

- Hình thức: Tổ chức Chương trình nghệ thuật vinh danh di sản văn hoá phi 

vật thể Quốc gia Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang theo 

kịch bản của Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Nguyễn Hùng Vĩ và công ty tổ 

chức sự kiện. 

- Quy mô quảng bá: Truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV và một số đài 

địa phương. 

2. Tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang 

- Thời gian: Sáng ngày 02/9/2019 

- Địa điểm: Trên sông Kiến Giang 

- Hình thức: Bơi thuyền nam và đua thuyền nữ theo Điều lệ 

- Quy mô quảng bá: Truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV và một số đài 

địa phương, cụ thể: 

Cụ thể: 

+ Tổ chức bơi vòng bảng vào sáng ngày 30/8/2019;  

+ Tổ chức bơi chung kết hạng A, hạng B và đua thuyền nữ vào sáng ngày 

02/9/2019.  

3. Tổ chức giải bóng chuyền truyền thống  

- Thời gian: Bóng chuyền nữ từ ngày 20/8/2019 đến ngày 24/8/2019; 

                    Bóng chuyền nam từ ngày 24/8/2019 đến ngày 02/9/2019. 

- Địa điểm: Tại sân Trung tâm VHTT-TT huyện 

- Hình thức tổ chức: Theo Điều lệ thi đấu giải bóng chuyền 

4. Tổ chức Hội chợ thương mại  

- Thời gian: Từ ngày 28/8/2019 đến hết ngày 03/9/2019 

- Địa điểm: Tại sân vận động huyện 

- Quy mô: Khoảng 100 gian hàng thương hiệu Việt 
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5. Tổ chức dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy, thăm các di tích lịch 

sử: Miếu Thành Hoàng, Chùa An Xá...; thăm các đồng chí lão thành cách mạng; 

thăm thuyền bơi, đua của các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố vào sáng 01/9/2019. 
 

 

III. KINH PHÍ 

- Kinh phí tổ chức thực hiện từ nguồn xã hội hoá và một phần từ ngân sách 

nhà nước.  

- Kinh phí do UBND huyện hỗ trợ gồm:  

+ Các thuyền bơi tham gia Lễ hội huyện, mỗi thuyền được hỗ trợ 12 triệu 

đồng; các thuyền đua tham gia Lễ hội huyện được hỗ trợ 15 triệu đồng.  

+ Mỗi đội bóng chuyền nam, nữ tham gia thi đấu tại huyện được hỗ trợ 03 

triệu đồng 
 

+ Các xã, thị trấn tổ chức giải bơi, đua thuyền cấp xã có quy mô (có khai 

mạc, bế mạc, ban hành điều lệ tổ chức giải gửi Thường trực Ban tổ chức Lễ hội 

huyện) được hỗ trợ 05 triệu đồng. 

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác tổ chức lập dự trù 

kinh phí phục vụ các hoạt động gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trước 

ngày 05/8/2019 để tổng hợp, thẩm định trình Ban tổ chức và Chủ tịch UBND 

huyện xem xét, quyết định trước khi triển khai thực hiện. 
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 

Là cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Lễ hội chịu trách nhiệm đôn đốc 

và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn về tổ chức hoạt động văn hóa 

văn nghệ, thể dục thể thao; công tác tuyên truyền tại cơ sở và tham gia các hoạt 

động cấp huyện. 

Tham mưu UBND huyện làm việc với các Sở, ngành liên quan để xin ý 

kiến tổ chức và quản lý tốt Lễ hội theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 

29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị bài phát 

biểu của lãnh đạo huyện tại các buổi Lễ; phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tham 

mưu thành lập Ban tổ chức các hoạt động văn hoá - thể thao - du lịch huyện Lệ 

Thuỷ dịp 02/9 năm 2019 (gọi tắt là Ban Tổ chức Lễ hội 02/9) và các tiểu ban. 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, đơn vị tổ chức sự 

kiện thực hiện công tác xã hội hoá kịp thời tổ chức các hoạt động Lễ hội.   

Chủ trì phối hợp với Nhà nghiên cứu dân gian Nguyễn Hùng Vĩ xây dựng 

kịch bản tổ chức Lễ vinh danh Lễ hội, chủ trì công tác tổ chức Lễ khai mạc, bế 

mạc Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. 
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Chủ trì, phối hợp với Trung tâm VHTT-TT huyện, Đài Truyền thanh - 

Truyền hình huyện thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho báo 

chí Trung ương và địa phương để quảng bá, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn 

nghệ, TDTT; Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức sự kiện trong tuyên truyền 

quảng bá, xây dựng kịch bản và thực hiện chương trình nghệ thuật; phối hợp với 

Sở Du lịch trong việc kết nối các điểm, công ty lữ hành đưa du khách đến Lệ 

Thuỷ, quản lý nhà nước về các dịch vụ lưu trú trên địa bàn. 

Phối hợp với Trung tâm Viễn thông Lệ Thuỷ, Đài Phát thanh Truyền hình 

Quảng Bình thực hiện đường truyền trực tiếp Lễ vinh danh Lễ hội và Lễ hội bơi, 

đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang diễn ra thông  suốt, đạt chất 

lượng.  

Thực hiện một số nội dung liên quan theo chỉ đạo của Trưởng Ban tổ chức 

và lãnh đạo UBND huyện. 

2. Văn phòng HĐND & UBND huyện 

Tham mưu UBND huyện thông báo các đoàn dâng hương Nghĩa trang liệt 

sỹ Mai Thủy, thăm các di tích lịch sử, các lão thành cách mạng và thăm thuyền 

bơi, đua các thôn, tổ dân phố, các xã tổ chức bơi xã. 

 Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tham mưu thành phần khách mời, phát 

hành giấy mời, phù hiệu cho Ban tổ chức. 

 Đón tiếp khách và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo 

của lãnh đạo huyện và BTC Lễ hội, vận động và tiếp nhận nguồn kinh phí xã hội 

hoá.  

Chủ trì, bố trí phương tiện phục vụ lãnh đạo huyện trong các buổi lễ. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng Ban tổ chức và lãnh 

đạo UBND huyện. 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 

Chủ trì tham mưu UBND huyện tổ chức Hội chợ Thương mại; kiểm tra, 

chỉnh sửa và bổ sung các biển báo, biển chỉ dẫn thuận tiện cho du khách đến 

tham dự Lễ hội. 

Chủ trì phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên 

hiệp phụ nữ, Huyện đoàn lựa chọn các sản phẩm địa phương, sản phẩm khởi 

nghiệp trưng bày tại Hội chợ; phối hợp với đơn vị tổ chức lên sơ đồ bố trí các 

gian hàng tại hội chợ đảm bảo khoa học, thẩm mỹ, ưu tiên các gian hàng của địa 

phương. 

Phối hợp với Điện lực Lệ Thuỷ đảm bảo điện sáng và công suất điện trong 

thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội. 
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Chỉ đạo UBND xã An Thuỷ, Xuân Thuỷ tháo gỡ cầu phao, chỉ đạo các xã 

Xuân Thuỷ, Liên Thuỷ, Mỹ Thuỷ, Phong Thuỷ, Lộc Thuỷ, An Thuỷ và thị trấn 

Kiến Giang tạm dừng hoạt động của rớ quay trên sông, đảm bảo hoạt động bơi, 

đua được thông suốt trong buổi sáng các ngày 30/8 (bơi vòng bảng) và 02/9 (bơi 

chung kết).  

4. Phòng Nội vụ huyện 

Phối hợp với Phòng VH-TT huyện tham mưu thành lập BTC, các tiểu ban 

giúp việc cho BTC; thực hiện công tác khen thưởng các tập thể và cá nhân tại Lễ 

vinh danh Lễ hội và trong các hoạt động văn hoá - thể thao - du lịch huyện Lệ 

Thuỷ dịp 02/9 năm 2019. 

5. Trung tâm VHTT - TT huyện 

Căn cứ Thông báo số 420/UBND-VHTT ngày 04/3/2019 của UBND huyện 

Lệ Thuỷ về việc thống nhất quy cách thuyền bơi, thuyền đua truyền thống huyện 

Lệ Thuỷ để tham mưu Điều lệ bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến 

Giang đảm bảo chặt chẽ, phù hợp (thời gian hoàn thành Điều lệ trước ngày 

05/8/2019). 

Chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền tại trung tâm huyện trước và trong 

thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội. 

Chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các 

hoạt động Lễ vinh danh Lễ hội, thi đấu bóng chuyền, các điều kiện đảm bảo cho 

Lễ khai mạc và tổ chức bơi, đua thuyền. Phối hợp với UBND thị trấn Kiến 

Giang, các xã Cam Thuỷ, Liên Thuỷ tháo gỡ băng rôn quảng cáo bị bong tróc, 

hư hỏng đảm bảo hiệu quả trong công tác tuyên truyền.  

Thực hiện công tác vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, trang trí điện hoa tại khuôn 

viên Trung tâm. Đảm bảo các điều kiện về thi đấu thể thao, trang trí phục vụ 

phần lễ của Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. 

Tham mưu Ban Tổ chức ban hành Điều lệ các môn thi đấu thể thao trong 

khuôn khổ lễ hội đảm bảo chính xác, khách quan, xin ý kiến của các thành viên 

Ban tổ chức, thời gian ban hành các Điều lệ trước ngày 05/8/2019; Tổng hợp 

danh sách các đơn vị tham gia bơi, đua thuyền cấp xã và cấp huyện, bóng 

chuyền nam, nữ, danh sách các xã có tổ chức bơi xã; Sắp xếp, bố trí khuôn viên 

đảm bảo an toàn, trật tự; đảm bảo các điều kiện tại Trung tâm phục vụ các hoạt 

động liên quan trong khuôn khổ Lễ hội.  

Phối hợp với Công an huyện chỉ đạo tiểu ban thi đấu thành lập tổ thu hồ sơ 

và giám sát nhân sự; trang trí cổng kiểm tra nhân sự thẩm mỹ, phù hợp. Lưu ý 

trang phục đồng phục của trọng tài và người chèo thuyền lúc buông phao. 
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Chỉ đạo Chi hội Văn học nghệ thuật huyện phát động đợt sáng tác các tác 

phẩm với chủ đề Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám 

(19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945-02/9/2019). 

Chỉ đạo Câu lạc bộ Nghệ nhân Hò khoan Lệ Thủy và các hạt nhân văn 

nghệ tập luyện các tiết mục biểu diễn tại Lễ vinh danh Lễ hội. 

6. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 

 Xây dựng chương trình, tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-

19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945-02/9/2019), Lễ đón nhận di sản Quốc gia Lễ hội bơi, đua thuyền 

truyền thống trên sông Kiến Giang, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, 

thể thao từ tháng 8/2019 đến hết Lễ hội 02/9/2019. 

Tham mưu UBND huyện phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

chuẩn bị các điều kiện để tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ hội bơi, đua thuyền 

truyền thống trên sông Kiến Giang vào ngày 02/9/2019; phối hợp chặt chẽ trong 

việc nâng cao chất lượng bình luận, dung lượng phát sóng trực tiếp và một số 

nội dung khác. 

Chuẩn bị các điều kiện để phát thanh trực tiếp Lễ hội; thông báo Kế hoạch, 

chương trình tổ chức các hoạt động, một số điểm mới của các môn thi đấu trên 

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, hệ thống phát thanh cơ sở và các phương 

tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết và tham gia. 

Cử phóng viên quay phim và đưa tin các hoạt động trong khuôn khổ các 

hoạt động văn hoá - thể thao - du lịch huyện Lệ Thuỷ dịp 02/9 năm 2019. Bố trí 

03 camera phục vụ theo dõi việc chấp hành Điều lệ thi đấu của các thuyền bơi, 

đua ở Cổng kiểm tra nhân sư,̣ vị trí buông phao, về đích và đi với ca nô của Ban 

tổ chức.  

7. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện 

 Tham mưu UBND huyện kế hoạch dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ Mai 

Thủy, thăm các di tích lịch sử trên địa bàn huyện và đại diện cán bộ lão thành 

cách mạng. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chăm sóc khuôn viên các nghĩa trang 

liệt sỹ thuộc địa bàn quản lý.  

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, 

các cơ quan, đơn vị tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện; vệ sinh 

môi trường dọc 2 bên bờ sông Kiến Giang đảm bảo cho Lễ hội bơi, đua thuyền 

được diễn ra an toàn, thông suốt. 
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9. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện  

Trực tiếp thẩm định dự trù kinh phí của các cơ quan đơn vị trình Trưởng 

ban tổ chức Lễ hội và Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. 

Tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh phí làm vệ sinh môi trường từ nguồn 

sự nghiệp môi trường cho các xã liên quan đến công tác tổ chức Lễ hội. 

10. Ban Quản lý các công trình công cộng huyện 

Quản lý và vận hành tốt các bảng tin điện tử. Thay mới nội dung các khẩu 

hiệu tuyên truyền ở các bảng điện tử , bố trí 02 cổng chào hơi đa sắc màu ở địa 

điểm cầu Kiến Giang và đường vào cơ quan Huyện ủy trước 06 giờ ngày 

02/9/2019. Tổ chức thu dọn vệ sinh tại trung tâm huyện, nơi diễn ra các hoạt 

động Lễ hội, trung tâm Mũi Viết, dọc các tuyến đường nội thị thị trấn Kiến 

Giang, vỉa hè, mặt cầu Phong Xuân, cầu Phong Liên, cầu Kiến Giang từ bến Mặt 

trận huyện đến bến Công an huyện trước, trong và sau Lễ hội. Phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn vận chuyển rác vệ sinh trước, trong và sau Lễ hội; kiểm 

tra đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng từ ngã tư Cam Liên vào thị trấn Kiến 

Giang trong thời gian diễn ra Lễ hội. 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Văn hoá Thông 

tin - Thể thao huyện thiết kế và thi công bổ sung điện sáng, điện trang trí tại Nhà 

truyền thống huyện, trung tâm Mũi Viết và khu vực chợ Tréo. 

11. Công an huyện, BCH Quân sự huyện 

Xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ 

các hoạt động.  

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu UBND huyện văn 

bản chỉ đạo các xã, thị trấn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên bộ, 

trên sông; quản lý các phương tiện trên sông Kiến Giang trong thời gian diễn ra 

Lễ hội bơi, đua thuyền. 

Bố trí ca nô phục vụ tại Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến 

Giang. 

BCH Quân sự huyện chuẩn bị pháo lệnh phục vụ bơi vòng bảng vào sáng 

30/8 và bơi, đua vào sáng 02/9.  

12. Phòng Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng phương án đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm tại các nhà hàng lớn, nhà hàng phục vụ Lễ hội; chăm sóc, bảo vệ sức 

khoẻ cho vận động viên, đại biểu và nhân dân trong thời gian diễn ra các hoạt 

động, nhất là ở trung tâm huyện. 

13. Huyện đoàn Lệ Thủy  
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Chỉ đạo các Đoàn trường, các Liên đội tổ chức tham quan các di tích lịch 

sử, Nhà truyền thống huyện; sắp xếp sơ đồ, chỉ đạo đội hình Lễ khai mạc; tổ 

chức và chỉ đạo diễu hành trên sông Kiến Giang vào sáng 02/9/2019 trước khi 

buông phao. 

Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đoàn viên thanh niên các xã, thị 

trấn phát động phong trào vệ sinh môi trường dọc sông Kiến Giang, chỉ đạo Câu 

lạc bộ khởi nghiệp trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp tại Hội chợ thương mại. 

14. UBND các xã, thị trấn 

 Thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền để nhân dân hưởng ứng, tham 

gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội. 

Tổ chức các hoạt động phù hợp như: Liên hoan văn nghệ, giao lưu văn hóa, 

tọa đàm truyền thống, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” “uống nước nhớ 

nguồn”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 

nhất là xây dựng nông thôn mới, LVH, ĐVVH, GĐVH… 

Tổ chức một số môn thể thao tại cơ sở như: Kéo co, bóng đá, cầu lông, 

bóng bàn, bóng chuyền nam, nữ… 

 Chỉ đạo thành lập đội tuyển tham gia thi đấu các môn thể thao ở huyện, tạo 

điều kiện thuận lợi để các thôn, tổ dân phố, Hợp tác xã SXKD dịch vụ nông 

nghiệp tham gia Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang do 

huyện tổ chức. 

UBND các xã Dương Thủy, Sơn Thủy, Sen Thủy, Hồng Thủy, Ngư Thủy 

Nam, Ngư Thuỷ Bắc và một số xã có điều kiện duy trì, tổ chức bơi thuyền 

truyền thống tại cơ sở trong dịp 02/9/2019. 

Tổ chức dâng hương nghĩa trang liệt sỹ và nhà bia tưởng niệm các anh 

hùng liệt sĩ trên địa bàn; thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng. 

Chỉ đạo nghiêm cấm ca nô, thuyền máy, các đường dây điện của các hộ dân 

thuộc địa bàn mình quản lý lưu hành và căng ngang trên sông Kiến Giang trong 

các ngày diễn ra Lễ hội bơi, đua thuyền. Các xã Mỹ Thủy, Liên Thủy, An Thủy, 

Xuân Thủy, Lộc Thủy, Phong Thủy và thị trấn Kiến Giang đảm bảo cơ sở vật 

chất hỗ trợ làm điểm cầu truyền hình trực tiếp sáng ngày 02/9/2019. 

UBND các xã: Mỹ Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy, An Thủy, Phong Thủy, 

Xuân Thủy và thị trấn Kiến Giang chịu trách nhiệm làm vệ sinh dọc hai bờ sông 

Kiến Giang. 

UBND thị trấn Kiến Giang, các xã Liên Thuỷ, Cam Thuỷ chủ trì, phối hợp 

với Trung tâm Văn hoá Thông tin, thể thao huyện tháo gỡ băng rôn hư, hỏng, 

bong tróc, không phù hợp với thời điểm tuyên truyền; chủ trì đảm bảo lòng, lề 

đường thông thoáng, đảm bảo mỹ quan đô thị. 
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UBND xã Sen Thủy thay mới cờ Tổ quốc và cờ vui, vệ sinh sạch đẹp Biển 

chào phía Nam Quảng Bình. 

15. Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị  

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phối hợp và tổ chức 

các hoạt động Lễ hội theo kế hoạch của UBND huyện; tổ chức cho cán bộ, nhân 

dân làm vệ sinh khuôn viên cơ quan, đơn vị; trang trí băng rôn, khẩu hiệu, treo 

cờ Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị và tại nhà dân, đảm bảo trật tự an ninh ở cơ sở; 

phân công trực bảo vệ tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Lễ. 

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn 

thể phối hợp với các phòng ban, đơn vị cấp huyện triển khai thực hiện kế hoạch, 

chỉ đạo cơ sở tích cực tham gia các hoạt động có hiệu quả, nhất là công tác vệ 

sinh môi trường đường làng, ngõ xóm và treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong các 

ngày Lễ hội.  
 

17. Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu thành viên Ban tổ chức, thủ trưởng các 

phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

nghiêm túc. Sau Lễ hội 02/9/2019 đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn báo cáo kết quả hoạt động về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin) chậm nhất là ngày 05/9/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và 

Ban Thường vụ Huyện ủy./. 
 
 
     

      Nơi nhận:  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                          

- UBND tỉnh;  KT.CHỦ TỊCH 
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- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo VP, CV tổng hợp;  

- Đăng Website UBND huyện;                                                             

- Lưu: VT, VHTT.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                    


		dangph.lt@quangbinh.gov.vn
	2019-08-01T13:11:14+0700




