
CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc Ip — Tu do — Hanh phüc 

Quáng Trj, ngày  J8  tháng nàm 2022 

THÔNG BAO 
fr A P A Ket 1uin cua Pho Chu t!ch  Thiro'ng tryc UBND tinh Ha Sy Bong 

tii cuc h9p v cong tác 1 tan, hu cn phyc vy các hoit dng 
Ky nim 50 11am ngày giãi phóng tinh Quãng TrI 

Ngày 18/4/2022, dng chI Ha S Dng, Phó Chü tjch Thu&ng trrc UBND 
tinh dã chü trI cuc hçp vi các S, Ban ngành lien quan dé rà soát, chi do cong 
tác lê tan, hu can và các diêu kin dam bão cho vic to chirc các hot dng K' 
nim 50 näm ngày giãi phóng tInh Quãng Trj (01/5/1972-0 1/5/2022), 50 näm sir 
kin 81 ngày dêm chiên dâu bão v Thành cô Quâng Trj (01/5/1972-01/5/2022). 

Sau khi nghe Sâ Van boa, Th thao và Du ljch, Van phOng IJBND tinh 
báo cáo cong tác chuân b và dê xuât phixcing an chuân bj don tiêp di biêu, 
khách mdi, cong tác hu can và các diêu kin dam bão cho vic to chtrc các hot 
dng k nim; kiên tham gia cia các thành viên d%r h9p, dông chI Ha S Dông 
Phó ChU tjch Thi.rng trrc UBND tinh két 1un nhu sau: 

1. Thng nht vi phucmg an d xut cOa Van phông UBND tinh trong 
vic buy dng va có s1r phOi hçip giUa Van phông Tinh üy, Van phOng Doàn Dii 
biêu Quôc hi và Hi dng Nliân dan tinh, Van phOng UBND tinh và các S&, 
ban, ngành, c quan dm vi lien quan trong qua trInh rà soát, 1p danh sách dai 
biu, khách mdi, gri giy mOi và b trI, don tip dai  biu. Cu th: 

1.1. D6i vói khách Trung rnYng, khách quc t& các tinh, thành phô, các cci 
quan, don vi, cá nhân ngoài tinh: 

- Các coquan, don vj, dja phucmg: Nh.n Giy m?ii t.i Van phOng UBND 
tinh và tr%rc tiep rnñ lãnh dto các B, Ban ngãnh theo ngành d9c & Trung 'icing; 
dOng thii khâu nôi näm thành phân, sO lucing di biêu däng k tham dir, thi 
gian dên!di... dê cung cap cho Ban To chüc bOtri an, nghi cho dai  biêu. Dông 
thji bô trI xe diia don, phiic v11 di biêu tr inc den cho den liic két thñc thai gian 
cong tác ti tinh Quâng Trj. 

+ fMi vài di biu là länh dto Dáng, Nhà nuóc: Giao Van phOng UBND 
tinh tham mini cho lãnh dao  tinh trrc tiêp gl'ri Giây môi; dông thôi chü dng xây 
drng chi.rang trinh don tiêp, tham mru UBND tinh báo cáo Thi.rông trlrc Tinh 
üy cho kiên chi do; trên cci sâ dO phôi hçip vth Van phOng Tinh üy và Van 
phOng Dai  biêu Quôc hi và I-[DND tinh triên khai thrc hin. 

+ Di vâi dai  biu nguyen lãnh do Dãng và lanh dao  các cci quan khôi 
Dãng a Trung ucing: Van phOng Tinh üy chü trI, phôi hcip vâi các Ban dáng cUa 
Tinh üy trrc tiêp mai và khâu nOi, dOn tiêp và phôi hçip phiic vii. 
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+ Di v&i các dng chI nguyen lãnh do Qu& hi; lãnh do Van phông 
Quôc hi, lânh dio các Hi dông và Uy ban cüa Quôc hi: Van phông Di biêu 
Quôc hi và HDND tinh trijc tiêp myi và khâu nôi, bô trI xc dua don, phiic vi. 

+ Di vi các dng chI nguyen lânh do ChInh phü: Van phOng UBND tinh 
trrc tiêp mi và khâu nôi, bô trI xe &ra don, phiic vi:i 

+ D& vói lành dio Uy ban Trung uong MTTQVN, các cc quan Trung 
trng Hi, doàn the chInh trj - xã hi: Dê nghj Uy ban MTTQVN tinh chü trI vói 
các Hi, doàn the cap tinh tri:rc  tiêp mi và và khâu nôi, bô tn xe dim don và 
phôi hçip phiic v1j. 

- Trên co sO danh sách khách m&i di:r  K' nim 50 näm ngày giâi phóng tinh 
Quàng Trj do Van phOng UBND tinh cung cap, các SO, ban, ngành, dja phrnng 
lien quan tiêp tic rà soát, bô sung; dông thOi I.p danh sách con em Quãng Trj 
giü chirc vii tü Phó Vi:i  trilOng, Phó Ci:ic  truOng và ti.rong duung trO len dang 
cong tác ti các B, ban ngành Trung uong, cung cap cho Van phOng UBND 
tinh dê bô sung danh sách và ho trq gui Giãy mOi di biêu. Khaunoi nãmthành 
phân, so lucng dai  biêu dang k tham di:r,  thOi gian dên/di... dê cung cap cho 
Ban To chirc bô tn an, nghi cho di biêu. DOng thOi bô trI xc dua don, phic vi:i 
di biêu ti'r lüc den cho den lüc ket thüc thOi gian cOng tác ti tinh Quãng Trj. 

+ B Chi huy Quân si:r  tinh: Ngoài vic h trq các ni dung néu trên; có 
trách nhim trirc tiêp mOi lãnh dao  BTL Quãn khu 4. Rà soát, 1p danh sách cac 
don vj quân dci,  các tithng linh quân di trng tham gia chiên dâu ti chiên 
tmng Quáng Trj; danh sách con em Quãng Trj là tuó'ng linh trong quân di (da 
nghi hixu và di.rong chOc) cung cap danh sách cho Van phOng UBND tinh dê 
nhn và gri Giây mOi di biêu dir 1. Khâu nôi dê näm thành phân, so luçing di 
biêu däng k tham di:r,  thOi gian dên/di... dê cung cap cho Ban To chOc bô tn 
an, nghi cho di biêu. Dông thOi bô trI xc dim don, phic vv dai biêu tir lüc den 
cho den lñc két thñc thOi gian cong tác tai  tinh Quáng Trj. 

+ SO Ngoi vii: Ngoài vic h trg các ni dung nêu trén; cO trách nhim gOi 
Giây mOi lãnh dao  ChInh quyên các tinh Savannakhet, Salavan (Lao); dai  biêu 
là các to chirc quOc tê; các dti sO quán cOa các nuOc ti Ha Ni; khâu nôi de 
näm thành phân, sO luçing dai  biêu dang k tharn di:r,  thOi gian dênldi... dê cung 
cap cho Ban To chOc bô trI an, nghi cho di biêu. DOng thOi bô trI xc dim dOn, 
phic vii di bieu tO lüc den cho den lOc kêt thOc thOi gian cong tác ti tinh 
Quáng Trj. 

+ SO Thông tin và Truyn thông: Ngoài vic h trç các ni dung nêu trên; 
cO trách nhim gOi Giây mOi cho các co quan thuOng trü báo chI cüa Trung 
uong tren dja bàn tinh. 

+ Cong an tinh: Ngoài vic h tnq các ni dung nêu trên; có trách nhim rà 
soát, 1p danh sách các don vj, các tuOng lTnh cong an tOng tham gia chiên dâu 
t.i chiên trisOng Quãng Tn; danh sách con em Quáng Trj là tuOng linh trong 
cOng an (dã nghi huu và throng chOc) cung cap danh sách cho Van phOng 
UBND tinh dê nhn và gui Giay mOi dai  biêu  di:r  1. Khâu nôi näm thành phân, 
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s 1ucng di biêu dàng k tharn dij, thi gian dn/di... d cung cap cho Ban To 
chüc bôtrI an, nghi cho di biêu. Dông thi bô trj xc dim don, phiic vii di biêu 
tü lüc den cho den lüc kêt thüc thai gian cOng tác tai  tinh Quâng Trj. 

+ B Chi huy B di Biên phOng tinh: Ngoài vic h trq các ni dung nêu 
trên; có trách nhim rà soát, l.p danh sách các dun vj quân di, các tuOng linh 
quân di trng tham gia chiên dâu ti chiên trithng Quáng Tn; danh sách con em 
Quãng Trj là trOng linh trong 1irc luçing B di Biên phOng (dä nghi huu và 
d.rcrng chüc) cung cap danh sách cho Van phOng UBND tinh dê nhn và gui 
Giây miii di biêu dir lê. Khâu nôi de näm thành phãn, so 1isçng d.i biêu dàng k 
tham diii, thai gian dên/di... dê cung cap cho Ban To chüc bô trI an, nghi cho di 
biêu. Dông thi bO tn xc dim don, phiic viii di biêu tü liic den cho den li:ic ket 
thüc th?i gian Cong tác tai  tinh Quâng Trj. 

- Van phOng UBND tinh có trách nhim: 

+ Hçip dng, len phuung an b tn khách ti các khách s1n; chuân bj Giây 
mYi; the ('Dgi biêu, Báo chi Ban To chtc, Phuc vy, the xe); 

+ Tnrng diing phi.rcing tin cüa các ngãnh dam báo dU d phiic v11 thra don 
khách chu dáo, hiu qua. 

+ Nm chic thnh ph.n, phucing tin, so luçing khách miii tr Trung ucing, 
khách các to chirc Quôc tê, các tinh, thãnh, dun vj dê chü dng bô trI an, nghi, 
phuung tin phiic vii. 

+ Tong hgp danh sách khách miii dn dir L K' nim chm nh.t ngày 
25/4/2022; cap phát the dai  biêu, the xc dê phát cho Di biêu den dr Lê K' nim. 

1.2. Dôi vâi di biu trong tinh: 

- Trên cci si danh sách do Van phông UBND tinh cung cap, các S, ban 
ngành, các cci quan, dun vj, các dja phucing tiep tiic rà soát, bO sung danh sách; 
dOng th?yi nhn Giây miii ti Van phOng TJBND tinh và ho trçr gui cho các dOng 
chI nguyen lânh dio tinh, lânh do cac Si, ngành, cci quan, dja phucrng, dun vj 
mInh ye dir K' nim 50 näm ngày giãi phóng tinh Quãng Trj, 50 näm s11 kin 81 
ngày dem chiên dâu bâo v thành cO Quâng Trj. 

- Phi hp, b trI xc dim don, phiic vi các dng chi: Nguyen lãnh do tinh, 
can b cách mng lao thành, Anh hung hxc hrqng vu trang, Anh hung Lao dng, 
Mc Vit Nam Anh hung tham dr L, cii the nhu sau: 

+ Van phông Tinh üy b trI xc dim don, phiic vi các dng chi nguyen BI 
thu Tinh üy, nguyen Phó BI thu Thuäng trirc Tinh üy. PhOi hçip vri Ban To 
chuc Tinh ui', U ban Kiêm tra Tinh uS', Ban Tuyên giáo Tinh uS', Ban Dan vn 
Tinh üy, Ban NOi  chInh Tinh üy có phucing dua don, phic vi các dông chi 
nguyen Uy viên Ban ThuOng vi Tinh üy, Tnthng các Ban dàng cua Tinh uy. 

+ Van phOng HDND tinh b trI xe dua don, phiic vi các dng chI nguyen 
Chü tjch HDND tinh, nguyen Phó Chü tjch HDND tinh, nguyen Thi.r&ng tnirc 
HDND tinh. 
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+ Van phông UBND tinh b tn xc thra don, phic vi các dông chI nguyen 
Chü tjch UBND tinh, nguyen Phó Chü tjch UBND tinh. 

+ UBMTTQVN tinh b trI xe phic vii các dng chI nguyen ChÜ tjch 
UBMTTQVN tinh. 

+ B Chi huy Quan sij, Cong an tinh b trI xc phiic vii các dông chI nguyen 
Uy viên Ban Thu&ng vçi, nguyen Chi huy trithng BCH Quân sr tinh, nguyen 
Giám doe Cong an tinh. 

+ Sâ LDTB&XH chçn 1ira và b tn xe phic vi,i dua don dai  biu: Mc Vit 
Nam Anh hñng (02 d.i biêu). 

+ Sâ Giáo diic và Dào to b trI xe phie vit dua don di biu Nba giáo 
nhân dan. 

+ S& Y t b tn xc phi1c v dua don dti biu Thy thuc nhân dan. 

+ S& VH, TT&DL b trI xc phic vi1 dua dión dti biu Ngh si nhân dan. 

+ Ban Ton giáo tinh có phuang an thra don dai  biu chirc sc ton giáo. 

+ UBND huyn VTnh Linh chn lira và b trI xc phiic v11 dua dón0l dai 
biêu Can b lao thành each mng; bô trI xc phiic vi dua dOn các dai  biêu Anh 
hung LLVTND trên dja bàn (03 di biêu). 

+ UBND thành ph Dông H, UBND th xA Quáng Trj UBNID huyn Hái 
Lang: Bô trI xc phic vii dua don các dai  biêu Anh hung LLVTND trên dja bàn. 

- UBND eác huyn, thj xa, thành ph: Lp danh sách và gi1i Giây rni cho 
các di biêu là khách mi cüa huyn, thj xa, thành phô (Gôm cáe die trong 
Thuing trirc Thành, Thj, Huyn üy, Chü tjch TJBMTTQVN huyn, thj xã, thành 
phô; Các die Phó Chü tjch HDND, UBND các huyn, thj xà, thành phô và các 
d/e nguyen là BI thu, Phó BI thu thumg trirc, Phó Bi thu - Chü tjch UBND 
huyn, thj xã, thành phô). Co phuang an dua don d.i bieu nguyen là Tinh üy 
viên, nguyen BI thu, Phó BI thtr, Chü tich UBND huyn, thj xà, thành phô dang 
cu tnü tren dja bàn du?c môi dir 1 k nim 50 nàm ngày giãi phóng Quàng Trj 
(eà khu vuc Vinh Linh). 

- Tnithc ngày 19/4/2022, cáe S&, ban, ngành, doàn the, cáe ea quan, dan vj, 
UBND các huyn, thj xa, thành phô cir can b den b phn van thu Van phOng 
UBND tinh d th.n phü hiu Xe, phü hiu dai  bieu cho dti bieu khách rni (eã 
thrang ehüe và nghi huu) thuc dun vj, dja phuang mInh. DOng thii, tong hçip 
danh sách khách m?ri den dir Lê K' nim ehm nhât ngày 251412022. 

- Vé qua tang: 

+ Di vi dti biu là 1nih dao Dãng, Nba nuie, các B, ngành Trung uang, 
cáe cu quan, dun vj, Ca nhãn ngoài tinh: Giao Van phông UBND tinh eó phuang an 
giri qua tang cUa tinh cho the di biêu ti the khách sn. 

+ Dôi vói dai biêu là lãnh dao cáe S&, ban, ngành, doân th& các cu quan, 
dun vj, eá nhân trong tinh: Cáe S, ban, ngành, doàn the cap tinh, UBND eáe 
huyn, thj xã, thành phO nhn qua tai  Van phOng UBND tinh (khi có thông báo). 
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3. V phi.wng an don tip dai  biu: Thng nht bô trI dai  biu lânh dao 
Dáng, Nhà nuâc và Doàn can b cüa B KH&DT an nghi tai  khách  san  Sài GOn 
— Dông Ha. Lânh dao  các B, các Uy ban cüa Quôc hi và các Ban nganh Trung 
iiang an nghi tai  khách  san  Mu&ng Thanh. Dai  bieu là Iãnh dao  các tinh, thành 
phô, các co quan, dcm vj, Ca nhân ngoài tinh bô tn an nghi tti khách san  Htru 
Nghj và Nba khách Tinh üy. Trong qua trInh thirc hin, thy theo so 1ung di 
biêu däng k tham dir, Van phOng UBND tinh báo cáo Tnrâng Tiêu ban dê diêu 
chinh phU hçip. 

Van phOng Tinh üy, Van phOng Doàn Dii biêu Quôc hi và Hi dông 
nhân dan tinh ci'r can b, cüng v&i Van phOng UBND tinh thành 1p các to phiic 
vi, don tiêp, phic vii dai  biêu khách myi tai  các khách san;  dôngthi có sir phân 
công, phân nhim ci the cho tirng boat  dng tr khâu don tiêp, bô trI an nghi phü 
hqp. 

4. Cong an tinh chü trI, phi hçp vi BCH Quân sir tinh trin khai k 
hoach báo v dai  biêu, bão darn an ninh trt t1r, phân luông an toàn giao thông, 
phông chông cháy no trong suôt thii gian diên ra các hot dng Lé k' nirn. 

Si Y t trin khai k hoach dam báo v sinh an toàn thrc phm; b trI can 
b và phucng tin y tê thrc hin tot cong tác chãm soc s1rc khOe tai  các hoat 
dng trong khuôn khô L k nim. Co kê hoach dam bào tot cong tác phOng, 
chông djch bnh COVID-19 theo quy djnh. 

6. Din hrc Quáng Trj: Dam bâo ngun din an toàn, dy dü, lien tijc 24/24 
giO tai  các dja dim th chirc truâc, trong và sau nhüng ngày din ra L hi. Cong 
ty TNT-IH MTV Ctp nuOc và Xây dirng Quãng Trj dam bão cung cap day dü 
nguôn nuoc, phiic vii 24/24 gi tai  các dja diem to chüc trtthc, trong và sau 
nhung ngày din ra L hi. 

7. Các cci quan, don vj lien quan và UBND các huyn, thj xã, thành ph chi 
dao cac lirc luçmg lam tot cong tác v sinh rnôi trung theo chi dao  cüa UBND 
tinh tai  Cong van so 1 650/UBND-KT ngày 15/4/2022. 

UBND tinb thông báo d các Sâ, ban ngành, don v, dja phuong và cá 
nhân lien quan tniên khai thiic hin./. 

Noi n1:u,z: 
- BCD K nim các Ngay 1 lan nãm 2022 (B/c); 
- Chü tjch, các PCT; 
- Các Sâ, ban nganh lien quan; - 
- Các TV BTC K nim các Ngày lé lan näm 2022; 
- UBND các huyn, tiij xä, thânh phô; 
- CVP, PVP, CV; 
- Liiu VT, KGVX. 

Nguyn Cãnh Hu'ng 
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