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  Số:          /GM-UBND  Quảng Trị, ngày        tháng     năm 2022 

 
GIẤY MỜI 

Tham dự cuộc họp của UBND tỉnh về công tác chuẩn bị 

 tổ chức Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 

 
 

UBND tỉnh và Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2022 tổ 

chức cuộc họp với các Sở, ban ngành liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức các 
hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 

ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.  

1. Thành phần, kính mời: 

 - Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- Đồng chí Hồ Đại Nam, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ - Phó Trưởng ban Kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2022; 

- Các đồng chí Thành viên Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 
2022 (Được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của 

UBND tỉnh Quảng Trị). 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn 
phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (Chánh Văn 
phòng, các Phó Văn phòng) và các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin 

và Truyền thông, Nội vụ, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, BQL KKT tỉnh, BCH Quân 
sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban TĐKT tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội VHNT tỉnh, Ban 

Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. 

2. Thời gian: Vào lúc 08h00, thứ 7, ngày 23 tháng 4 năm 2022 

3. Địa điểm: Phòng Hòa Bình, trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị.  

4. Chuẩn bị: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị báo cáo toàn bộ công tác 

chuẩn bị và kịch bản chi tiết Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”, Lễ Kỷ niệm 

50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ 

Thành cổ Quảng Trị và các nhiệm vụ khác có liên quan theo nhiệm vụ được phân công; 

- Văn phòng UBND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị và phương án lễ tân, 

hậu cần phục vụ; 

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Hội  

thảo khoa học “Quảng Trị – 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”; 

- BCH Quân sự tỉnh báo cáo cáo công tác chuẩn bị thực hiện Kế hoạch 

diễu binh, diễu hành trong Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”; 

- Công an tỉnh báo cáo phương án tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật 
tự, an toàn giao thông (kể cả phương án phân luồng giao thông) trên địa bàn 

tỉnh nói chung và tại các địa điểm tổ chức các hoạt động nói riêng; 

 



 - Sở TT&TT chuẩn bị báo cáo công tác phối hợp tổ chức Lễ phát hành đặc 

biệt bộ Tem kỷ niệm 50 năm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 – 2022); 

- Sở Nội vụ chuẩn bị báo cáo công tác phối hợp tổ chức Triển lãm “Quảng 
Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ”; 

- Hội Nhà báo tỉnh chuẩn bị báo cáo công tác phối hợp tổ chức Triển lãm 
hiện vật, tư liệu, ảnh báo chí với chủ đề “Quảng Trị - Bản hùng ca vang mãi”;  

 - Hội VHNT tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết, trao giải cuộc thi 

sáng tác văn học, nghệ thuật “Quảng Trị – 50 năm xây dựng, đổi mới và  phát 
triển”.; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo công tác chuẩn bị Lễ 

khánh thành công trình Đập ngăn mặn sông Hiếu; 

- Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo 
công tác chuẩn bị Lễ khởi công xây dựng công trình: Đường ven biển kết nối 

hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị; 

- BQL KKT tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Lễ khởi động dự án khu công 
nghiệp Quảng Trị- VSIP; 

- Sở LĐ-TBXH báo cáo phương án tổ chức Lễ khánh thành Hệ thống chiếu 
sáng và âm thanh NTLS quốc gia Trường Sơn, Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ 

Hiền Lương – Bến Hải, Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.  

Đề nghị các đại biểu sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, PCT Hoàng Nam; 
- CVP, PVP; 
- Phòng QTTV, Lễ tân; 
- Lưu VT, NCY, KGVXT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Cảnh Hưng 
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