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CHƯƠNG TRÌNH DÂNG HOA TƯỢNG ĐÀI FIDEL CASTRO 

 (Ngày 13/8/2021) 

 
Thực hiện nội dung công văn số 3290/UBND-ĐN ngày 02 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh “về việc tổ chức Lễ dâng 

hoa tưởng niệm 95 ngày sinh của Lãnh tụ Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2021)”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh ban hành 

chương trình dâng hoa tại tượng đài Fidel Castro, Tp.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị như sau: 

I. CHƯƠNG TRÌNH 
 

Thời gian Nội dung Thành phần Công tác chuẩn bị 

Ngày 13/8/2021 (Thứ Sáu) 

06h45' – 

07h10 

Đón tiếp đại biểu. -  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, 

Sở Ngoại vụ và UBND Tp. Đông Hà 

- Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba tỉnh. 

VP.LHHN tỉnh phối hợp với 

các đơn vị được phân công của 

UBND Tp. Đông Hà. 

07h10 – 

07h15’ 

 

Quốc ca Cu Ba.  -  - Kính mời: đại diện BTV Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND, UBMT TQVN tỉnh, 

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở 

VH-TT&DL, UBND Tp. Đông Hà. 

 - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, 

Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh.   

VP.LHHN chuẩn bị đĩa nhạc 

Quốc ca Cu Ba.  

07h15 – 

07h20 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu. 

- Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh 

 

VP.LHHN phối hợp 

07h20' – 

07h30 

Diễn văn về cuộc đời hoạt động 

cách mạng va sự giúp đỡ Việt 

Nam của Lãnh tụ Fidel Castro. 

 

-  Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu 

nghị tỉnh  

LHHN tỉnh, Hội HN Việt Nam 

- Cuba tỉnh phối hợp Sở Ngoại 

vụ chuẩn bị bài diễn văn  

 

07h30 – 

07h50 

Dâng hoa tượng đài Fidel Castro. 

 

- Kính mời đại biểu dâng hoa 

 

VP.LHHN chuẩn bị hoa 

08h00’ Kết thúc chương trình.   



II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh: 

Chủ trì và phối hợp Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch tổ chức, dự thảo bài diễn văn, công tác hậu cần lễ dâng hoa, dung 

dịch khử khuẩn, khẩu trang đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 

2. Đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Đông Hà: 

- Giao Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp, khuyến công và Dịch vụ công ích bố trí các lực lượng liên quan chuẩn bị 

mặt bằng và tổ chức dọn dẹp vệ sinh khu vực xung quanh tượng đài Fidel Castro. 

- Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể dục – Thể thao bố trí âm thanh, loa máy phục vụ công tác tổ chức lễ. 

- Bố trí lực lượng Công an bảo vệ trong quá trình diễn ra lễ dâng hoa. 

3. Đề nghị Đài phát thanh truyền hình tỉnh: 

Cử phóng viên tham dự và đưa tin. 

Ghi chú:   

- Mọi thông tin liên quan , xin liên lạc với ông Trần Nhật Hoàng, đt: 0974466983 

- Đề nghị đại biểu đeo khẩu trang trong thời gian tham dự Lễ./. 

Nơi nhận: 

- BTV Tỉnh ủy; 

- HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Dân vận tỉnh ủy; 

- Các Sở: Ngoại vụ, VH-TT & DL; 

- UBND Tp.Đông Hà;  

- Đài PTTH tỉnh; 

- Báo Quảng Trị; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

Trần Khánh Phôi 

 

 

 

 

 

 

 

 


