ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
Số: 184 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng5

năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh
và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 21/3/2022 của Ban Chỉ đạo tổ
chức kỷ niệm các ngày lễ lớn cấp tỉnh, giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh ban
hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh
(15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/200728/5/2022), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tổ chức thực hiện tốt Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh
và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực,
hiệu quả, an toàn, chu đáo và tiết kiệm.
- Làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã đạt
được trong 65 năm qua theo lời dạy của Bác Hồ, cùng với 15 năm xây dựng và
phát triển thành phố Hà Tĩnh.
II. NỘI DUNG
1. Đón tiếp đại biểu Trung ương và các tỉnh
a) Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 phút ngày 11 tháng 6 năm 2022.
b) Địa điểm: Khách sạn Melia Vinpearl Hà Tĩnh, đường Hàm Nghi, thành
phố Hà Tĩnh.
c) Thành phần: Có văn bản phân công riêng.
2. Lễ dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác
a) Thời gian: Bắt đầu từ 16h30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2022.
b) Địa điểm: Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, đường Nguyễn Tất
Thành, thành phố Hà Tĩnh.
c) Thành phần: Theo Giấy mời của Tỉnh ủy.
3. Gặp mặt thân mật các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm
a) Thời gian: Bắt đầu từ 17h00 phút ngày 11 tháng 6 năm 2022;
b) Địa điểm: Khách sạn Melia Vinpearl Hà Tĩnh, đường Hàm Nghi, thành
phố Hà Tĩnh.
c) Thành phần, trân trọng kính mời:
+ Các đồng chí: Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh Hà Tĩnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.
+ Các đồng chí: nguyên Thường trực Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Thường trực HĐND; nguyên Lãnh đạo UBND;
nguyên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên Phó Trưởng
Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.
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+ Các đồng chí: Thường trực Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành
ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ thành
phố Hà Tĩnh.
+ Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh được phân
công đưa, đón đại biểu thuộc các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương theo
ngành dọc tham dự Lễ kỷ niệm.
+ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4. Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật Chào mừng Kỷ niệm 65
năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh
a) Thời gian: Bắt đầu từ 20h00 phút ngày 11 tháng 6 năm 2022;
b) Địa điểm: Quảng trường thành phố Hà Tĩnh, đường Phan Đình Phùng,
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
c) Chương trình:
- Màn khai từ;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh;
- Phát biểu của Lãnh đạo Chính phủ;
- Chương trình nghệ thuật chào mừng.
- Màn pháo hoa chào mừng.
d) Thành phần, trân trọng kính mời:
- Đại biểu Trung ương:
+ Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội,
Chính phủ.
+ Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương Đảng là người Hà Tĩnh.
+ Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương
Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là người Hà Tĩnh.
+ Đại biểu lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương.
+ Đại biểu Quân khu IV.
+ Đại biểu Kiểm toán Khu vực II.
+ Đại biểu Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Thành phố Hà Nội, Thành phố
Hồ Chí Minh.
+ Đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương.
- Đại biểu các tỉnh bạn:
+ Đại biểu các tỉnh Khăm Muộn, Bolykhamxay, Savannakhet, thủ đô
Viêng Chăn của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
+ Đại biểu lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh:
Hà Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên
Huế, Bình Định.
+ Đại biểu Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao
Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Bắc Ninh,
Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình
Định.
- Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh:
+ Các đồng chí: Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
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Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh Hà Tĩnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX.
+ Các đồng chí: nguyên Thường trực Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Thường trực HĐND; nguyên Lãnh đạo UBND;
nguyên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên Phó Trưởng
Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.
+ Đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động.
+ Các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh
ủy; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh,
Văn phòng UBND tỉnh; Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
+ Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh.
- Đại biểu các huyện, thị xã, thành phố:
+ Các đồng chí đại diện: Thường trực Huyện ủy, Thị ủy; Thường trực
HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện,
thị xã.
+ Đại biểu thành phố Hà Tĩnh: Các đồng chí: Thường trực Thành ủy; Ủy
viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Tĩnh. Các đồng chí nguyên
Thường trực Thành ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; nguyên
Thường trực HĐND, nguyên Lãnh đạo UBND, nguyên Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam thành phố Hà Tĩnh. Đại diện lãnh đạo: Các phòng, ban, ngành,
đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban
MTTQ Việt Nam các xã, phường thuộc thành phố Hà Tĩnh.
- Đại biểu các doanh nghiệp, nhà tài trợ:
+ Đại biểu các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty trong và ngoài nước đã và
đang đầu tư hoặc đã được cấp giấy phép đầu tư tại Hà Tĩnh.
+ Đại biểu là các nhà tài trợ cho Lễ kỷ niệm.
- Các cơ quan thông tấn, báo chí mời dự và đưa tin:
+ Đại diện: Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân
dân, Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Văn phòng thường trú,
phóng viên thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh.
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Thẩm định nội dung tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm
Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh; thẩm định Chương trình lễ kỷ
niệm; nội dung kịch bản Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm, báo cáo Ban
Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm.
- Tham mưu bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh và bài phát biểu của lãnh đạo
Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm (trình Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm duyệt trước ngày
27/5/2022 và trình Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 28/5/2022).
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tổ chức Họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về các hoạt động
kỷ niệm.
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- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên
địa bàn mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tin, bài tuyên truyền
về các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm.
- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy mời và đón tiếp, hướng dẫn lãnh đạo
Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan Đảng ở Trung ương về dự Lễ kỷ
niệm.
2. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy
- Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định Chương trình Lễ kỷ niệm;
bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh và bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại
Lễ kỷ niệm. Xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và ban hành Giấy mời dâng hoa,
dâng hương, báo công; phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh thẩm định kế
hoạch dâng hoa, dâng hương, báo công và bài báo công tại lễ dâng hoa, dâng
hương;
- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên
quan tổ chức đón tiếp đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương, các Bộ,
ngành Trung ương và các tỉnh về dự Lễ kỷ niệm.
- Gửi Giấy mời, xác nhận thông tin tham dự gửi Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tổng hợp; tổ chức đưa, đón, hướng dẫn các đồng chí nguyên Bí thư,
nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy công tác tại Tỉnh ủy tham dự Lễ kỷ niệm và các hoạt động có liên quan (phối
hợp với Ban Tổ chức để mời, hướng dẫn đại biểu ngồi đúng vị trí quy định tại lễ
kỷ niệm).
3. Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đón tiếp đại biểu Trung ương,
các Bộ, Ngành Trung ương và các tỉnh về dự Lễ kỷ niệm.
- Gửi Giấy mời, xác nhận thông tin tham dự gửi Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tổng hợp, tổ chức đưa, đón các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy công tác tại Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh
đạo Đoàn ĐBQH, nguyên lãnh đạo HĐND tỉnh tham dự Lễ kỷ niệm và các hoạt
động có liên quan (phối hợp với Ban Tổ chức để mời, hướng dẫn đại biểu ngồi
đúng vị trí quy định tại lễ kỷ niệm).
4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu ban hành các
văn bản của Ban Tổ chức triển khai công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Kế hoạch kỷ
niệm và các điều kiện đảm bảo để tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang
trọng, thiết thực, hiệu quả.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan và
UBND thành phố Hà Tĩnh:
+ Đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung
ương và các tỉnh, đại biểu các doanh nghiệp, nhà tài trợ ngoại tỉnh;
+ Bố trí chỗ ngồi, biển tên, phối hợp với các cơ quan, đơn vị mời, hướng
dẫn đại biểu vào vị trí ngồi chu đáo, văn minh, lịch sự.
- Gửi Giấy mời, xác nhận thông tin tham dự gửi Sở Văn hóa, Thể thao và
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Du lịch tổng hợp, tổ chức đưa, đón các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy,
nguyên Ủy viên Ban Thường vụ công tác tại UBND tỉnh và các đồng chí nguyên
lãnh đạo UBND tỉnh tham dự Lễ kỷ niệm và các hoạt động có liên quan.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan đầu mối khâu nối, hỗ trợ, phối hợp với Tổng đạo diễn và đơn
vị tổ chức sự kiện chương trình nghệ thuật:
+ Chuẩn bị kịch bản văn học, demo âm nhạc chương trình nghệ thuật phục
vụ Lễ kỷ niệm trình Hội đồng Nghệ thuật cấp tỉnh và Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm
duyệt trước ngày 25/5/2022; trình Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30/5/2022;
+ Bố trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm và
chương trình nghệ thuật;
+ Tổ chức sơ duyệt trước ngày 07/6/2022 và tổng duyệt chương trình nghệ
thuật trước ngày 09/6/2022.
- Tham mưu Ban tổ chức Văn bản phân công lãnh đạo tỉnh, các sở, ban,
ngành đón tiếp đại biểu Trung ương, các Bộ ngành Trung ương, các tỉnh về dự Lễ
kỷ niệm (đại biểu ngoài tỉnh).
- Tham mưu danh sách đại biểu mời dự Lễ kỷ niệm; thiết kế Giấy mời
trình Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm duyệt trong ngày 24/5/2022 và trình Thường trực
Tỉnh ủy trước ngày 25/5/2022. In ấn và gửi Giấy mời đến các đại biểu theo danh
sách được phê duyệt trước ngày 25/5/2022.
- Chịu trách nhiệm kịp thời làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
để trình Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép bắn pháo hoa.
- Chịu trách nhiệm thiết kế, in ấn, ban hành và gửi đến đại biểu, các cơ
quan, đơn vị liên quan: Chương trình lễ kỷ niệm; Giấy mời đại biểu gặp mặt thân
mật chiều 11/6/2022; Thẻ đại biểu tham dự lễ kỷ niệm; Thẻ của Ban tổ chức phục
vụ lễ kỷ niệm; Biển ưu tiên xe ô tô của đại biểu, các cơ quan liên quan đưa đón
đại biểu và phục vụ Lễ kỷ niệm.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất và cung cấp thẻ
phóng viên tác nghiệp tại buổi lễ kỷ niệm (phóng viên Báo đài, các cơ quan thông
tấn báo chí Trung ương, địa phương).
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh xác
nhận thông tin tham dự, tổng hợp danh sách đại biểu về dự Lễ kỷ niệm báo cáo
Ban chỉ đạo, Ban tổ chức kỷ niệm.
- Tổng hợp và gửi danh sách đại biểu tham dự lễ kỷ niệm cho Văn phòng
UBND tỉnh để bố trí ăn nghỉ và làm biển tên, gửi UBND thành phố để chuẩn bị
bàn ghế của đại biểu; phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh lập sơ đồ chỗ ngồi
báo cáo Ban tổ chức và gửi Văn phòng UBND tỉnh để sắp xếp, bố trí chỗ ngồi
của đại biểu.
- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho đại
biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương và các tỉnh, đại biểu các doanh
nghiệp, nhà tài trợ ngoại tỉnh về dự Lễ kỷ niệm.
- Thành lập các tổ làm công tác phục vụ, công tác lễ tân đón tiếp đại biểu
tại Khách sạn Melia Vinpearl Hà Tĩnh và tại địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm để phối
hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan
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đón tiếp, bố trí ăn nghỉ và hướng dẫn đại biểu tham dự lễ kỷ niệm (gửi danh sách
và số điện thoại tổ phục vụ cho Văn phòng UBND tỉnh).
- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các đơn vị liên quan lập dự toán và tổng
hợp kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trình UBND tỉnh xem xét, quyết
định trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.
- Là cơ quan thường trực của Ban tổ chức, đầu mối, chủ trì chịu trách
nhiệm phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc
triển khai thực hiện Kế hoạch này và thường xuyên tổng hợp báo cáo Ban Tổ
chức Lễ kỷ niệm.
- Tổ chức triển lãm sách, ảnh với chủ đề “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
làm theo lời Bác” trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và các huyện, thị xã trên toàn
tỉnh; trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - 65 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ”
(hoàn thành trước ngày 10/6/2022).
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào
mừng kỷ niệm với quy mô, hình thức phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống
dịch COVID-19.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉnh trang, tu sửa khu di tích
lịch sử, văn hóa và cách mạng bảo đảm mỹ quan, chuẩn bị các điều kiện đón tiếp
đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương và các tỉnh, các đoàn khách,
Nhân dân đến tham quan, dâng hương, dâng hoa, trồng cây lưu niệm... (hoàn
thành trước ngày 05/6/2022).
- Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, xây dựng các cụm panô, áp
phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn
vị trong toàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, treo băng cờ
khẩu hiệu. Thời gian cao điểm thực hiện từ ngày 05/6/2022 đến ngày 11/6/2022.
6. Thành ủy, UBND thành phố Hà Tĩnh
- Tập trung chỉ đạo chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ
quan để phục vụ các hoạt động kỷ niệm; xây dựng các cụm pa nô, treo băng rôn,
áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền và lắp đặt hệ thống đèn trang trí các tuyến
đường chính trên địa bàn thành phố.
- Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Lễ dâng
hoa, dâng hương, báo công với Bác tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh:
Bài báo công, lễ vật, vòng hoa, người dẫn lễ, lực lượng tiêu binh ...
- Tổ chức tuyên truyền, trang trí khánh tiết các trụ sở cơ quan, các tuyến
đường chính; vận động nhân dân, các cơ quan đơn vị trên địa bàn treo cờ Tổ quốc
trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm. Thời gian cao điểm thực hiện từ ngày 05/6/2022
đến ngày 11/6/2022.
- Chịu trách nhiệm vận động xã hội hóa kinh phí mua và bắn pháo hoa;
phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm đảm
an toàn và đúng quy định.
- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội
biên phòng tỉnh, Sở Y tế và các ngành liên quan: Đảm bảo công tác an ninh, giữ
gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, ùn tắc giao
thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh COVID-19...;
- Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án phân luồng giao thông
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tuyệt đối thông suốt cho xe đại biểu về dự lễ kỷ niệm tại Quảng trường thành phố
Hà Tĩnh an toàn, đúng giờ, đảm bảo các quy định. Bố trí và hướng dẫn sắp xếp
chỗ đậu xe ô tô của đại biểu đảm bảo khoa học, thuận tiện, an toàn, an ninh trật
tự.
- Phối hợp với Điện lực Hà Tĩnh và đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng
phương án đảm bảo cung cấp nguồn điện thường xuyên, an toàn; bố trí máy nổ
dự phòng để đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt chương
trình nghệ thuật và tổ chức Lễ kỷ niệm.
- Huy động thanh niên tình nguyện và các tổ chức đoàn thể tổng dọn vệ
sinh môi trường đô thị trước, trong và sau Lễ kỷ niệm.
- Chịu trách nhiệm tổng dọn vệ sinh Quảng trường, chuẩn bị toàn bộ công
tác lễ tân khánh tiết tại Quảng trường, bàn ghế đại biểu, hoa tươi, nước uống, các
điều kiện đảm bảo và thực hiện công tác lễ tân tại Lễ kỷ niệm; chuẩn bị ô, áo mưa
dự phòng cho đại biểu khi thời tiết xấu. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch lập sơ đồ chỗ ngồi báo cáo Ban Tổ chức trước ngày 08/6/2022.
- Gửi Giấy mời, xác nhận thông tin tham dự, tổ chức đưa, đón các đồng chí
nguyên Ủy viên Ban Thường vụ công tác tại thành phố Hà Tĩnh tham dự Lễ kỷ
niệm và các hoạt động có liên quan. Mời các thành phần đại biểu thuộc thành phố
Hà Tĩnh.
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ
chức đón tiếp và hướng dẫn đại biểu vào vị trí ngồi chu đáo, văn minh, lịch sự.
- Thành lập tổ phục vụ và công tác lễ tân tại địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm
(gửi danh sách và số điện thoại của tổ phục vụ cho Văn phòng UBND tỉnh).
7. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên...
bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.
- Huy động giáo viên, học sinh tham gia lực lượng làm nền khi cần thiết.
8. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Tham mưu danh sách các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty trong và ngoài
nước đã và đang đầu tư hoặc đã được cấp giấy phép đầu tư tại Hà Tĩnh mời dự Lễ
kỷ niệm gửi Ban Tổ chức (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước 15 giờ 30
phút ngày 24/5/2022.
- Gửi Giấy mời, xác nhận thông tin tham dự gửi Sở Văn hóa, Thể thao và
du lịch tổng hợp; tổ chức đưa, đón, hướng dẫn đại biểu các Tập đoàn kinh tế,
Tổng Công ty trong và ngoài nước đã và đang đầu tư hoặc đã được cấp giấy phép
đầu tư tại Hà Tĩnh tham dự Lễ kỷ niệm và các hoạt động có liên quan (phối hợp
với Ban tổ chức để mời, hướng dẫn đại biểu ngồi đúng vị trí quy định tại lễ kỷ
niệm).
9. Sở Ngoại vụ
- Tham mưu danh sách đại biểu các tỉnh thuộc nước Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào mời dự Lễ kỷ niệm gửi Ban Tổ chức (qua Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch) trước 15 giờ 30 phút ngày 24/5/2022.
- Gửi Giấy mời, xác nhận thông tin tham dự, xây dựng kế hoạch, tổ chức
đưa, đón, hướng dẫn đại biểu các tỉnh thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân
Lào tham dự Lễ kỷ niệm và các hoạt động có liên quan (phối hợp với Ban tổ chức
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để mời, hướng dẫn đại biểu ngồi đúng vị trí quy định tại lễ kỷ niệm)..
10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Tham mưu danh sách cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh
hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ
đổi mới dự Lễ kỷ niệm gửi Ban Tổ chức (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
trước 15 giờ 30 phút ngày 24/5/2022.
- Gửi Giấy mời, xác nhận thông tin tham dự, tổ chức đưa, đón đại diện cán
bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang
nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm và các hoạt động có liên quan (phối hợp với Ban tổ
chức để mời, hướng dẫn đại biểu ngồi đúng vị trí quy định tại lễ kỷ niệm).
11. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh, của Trung
ương thường trú trên địa bàn tỉnh, trang điện tử của các ban, sở, ngành, địa
phương, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên
truyền, kịp thời đưa tin các hoạt động kỷ niệm tại các địa phương trong tỉnh và Lễ
kỷ niệm.
- Chỉ đạo, hướng dẫn trung tâm văn hóa - truyền thông các huyện, thành
phố, thị xã tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm tại địa phương trên hệ thống
truyền thanh cơ sở đồng thời tiếp, phát chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ
niệm.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Họp báo tuyên truyền kỷ
niệm.
- Chịu trách nhiệm lập Danh sách, gửi giấy mời các cơ quan thông tấn, báo
chí của tỉnh, của Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh dự và đưa tin về Lễ kỷ
niệm; xác nhận thông tin gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp.
- Thống nhất với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch để cung cấp thẻ phóng viên tác nghiệp tại buổi lễ kỷ niệm (phóng viên Báo
đài, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương).
12. Sở Tài chính: Thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí tổ chức các hoạt
động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm theo quy định.
13. Sở Y tế
- Chịu trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo công tác vệ sinh
an toàn thực phẩm tại cơ sở lưu trú bố trí đại biểu dự Lễ kỷ niệm ăn, nghỉ.
- Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh, các cơ quan, đơn vị liên
quan đảm bảo công tác y tế dự phòng; phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo
đúng quy định và các loại dịch bệnh mùa hè khác.
- Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện việc sơ, cấp cứu y tế khi có sự
cố xảy ra.
14. Công an tỉnh
- Chủ trì, phối hợp xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh, giữ gìn
trật tự an toàn xã hội; bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao
thông, phòng, chống cháy nổ, ùn tắc giao thông phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm.
- Chịu trách nhiệm xây dựng phương án bảo vệ đại biểu lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, Trung ương về dự Lễ kỷ niệm (Công tác cảnh vệ). Bố trí xe cảnh sát
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dẫn các đoàn khách Trung ương theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp xây dựng phương án phân luồng giao thông tuyệt đối
thông suốt để xe đại biểu về dự lễ kỷ niệm tại Quảng trường thành phố Hà Tĩnh
an toàn, đúng giờ, đảm bảo các quy định.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo bố trí và hướng dẫn sắp xếp chỗ đậu xe ô tô của
đại biểu dự lễ kỷ niệm tại Quảng trường thành phố Hà Tĩnh đảm bảo khoa học,
thuận tiện, an toàn, an ninh trật tự.
15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh, công
an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, thống nhất lựa chọn, bố trí địa
điểm bắn pháo hoa và tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp với thời lượng 15 phút tại lễ
kỷ niệm đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống
cháy nổ.
- Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao
thông, phòng chống cháy nổ.
- Tổ chức rà phá bom, mìn tại địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm và các địa điểm
có các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước đến.
16. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh đảm
bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.
17. Tỉnh đoàn
- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên
bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm, Lễ kỷ niệm trên các kênh thông
tin của các cấp bộ Đoàn.
18. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
- Tuyên truyền trong các bản tin thời sự, các chuyên đề, chuyên mục; các
chương trình văn nghệ giải trí.
- Tổ chức sản xuất phim tài liệu về kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm
Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh
(28/5/2007-28/5/2022).
- Chịu trách nhiệm liên hệ tiếp phát chương trình truyền hình trực tiếp Lễ
kỷ niệm trên một số kênh truyền hình của Trung ương, các tỉnh, thành phố và một
số kênh truyền hình khác.
- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng kịch bản tổ chức
truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm. Chuẩn bị kịch bản, chương trình đưa tin trên
sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu
lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
19. Báo Hà Tĩnh
- Xây dựng chuyên mục “Bác Hồ với Hà Tĩnh” và “Hà Tĩnh làm theo lời
Bác”; phát hành số báo đặc biệt về hoạt động Lễ kỷ niệm.
- Tăng cường tin, bài, tập trung tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm và
Lễ kỷ niệm; kịp thời đưa tin các hoạt động kỷ niệm tại các địa phương trong tỉnh.
20. Viễn thông Hà Tĩnh: Chịu trách nhiệm đảm bảo đường truyền cáp
quang phục vụ truyền tín hiệu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm ổn định, thông
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suốt; cử cán bộ trực đảm bảo đường truyền tại lễ kỷ niệm.
21. Điện lực Hà Tĩnh
- Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh và đơn vị tổ chức sự kiện
xây dựng phương án đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định thường xuyên, an
toàn; chuẩn bị phương án dự phòng để đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sơ
duyệt, tổng duyệt chương trình nghệ thuật và tổ chức Lễ kỷ niệm.
- Thành lập tổ cán bộ phục vụ nguồn điện cho lễ kỷ niệm (gửi danh sách tổ
phục vụ cho UBND thành phố Hà Tĩnh, Văn phòng UBND tỉnh).
22. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
- Cung cấp danh sách đại biểu các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương
thuộc ngành dọc theo đúng thành phần như trong Kế hoạch trước 15h30 ngày
24/5/2022.
- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh trực tiếp liên
hệ gửi Giấy mời, xác nhận thông tin tham dự, tổ chức đưa, đón đại biểu các Ban,
Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương theo ngành dọc tham dự Lễ kỷ niệm và các
hoạt động có liên quan (phối hợp với Ban tổ chức để mời, hướng dẫn đại biểu
ngồi đúng vị trí quy định tại lễ kỷ niệm).
23. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với địa
phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, ý nghĩa tạo
sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
- Tổ chức tuyên truyền, trang trí khánh tiết các trụ sở cơ quan, các tuyến
đường chính; vận động Nhân dân, các cơ quan đơn vị trên địa bàn treo cờ Tổ
quốc trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm
Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh, yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng)
các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh việc
thực hiện tốt các nội dung được phân công tại kế hoạch này.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc việc triển khai
thực hiện Kế hoạch; sau khi kết thúc các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm tổng
hợp tình hình kết quả, báo cáo Ban Tổ chức, Ban chỉ đạo và UBND tỉnh theo quy
định./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương
được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch;
- Các Thành ủy, Huyện ủy, Thị ủy;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NC, TH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Trọng Hải
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