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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRIỆU PHONG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  78 /KH-UBND     Triệu Phong, ngày   14    tháng   4   năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Gặp mặt giao lưu con em Triệu Phong đang công tác 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

Căn cứ Thông báo số 300-TB/HU ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về ý kiến Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp ngày 

29/3/2022; Kế hoạch số 4853/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện 

Triệu Phong về việc Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022. 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Gặp mặt giao lưu con em Triệu 

Phong đang công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Thông tin cho con em Triệu Phong đang công tác trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị những thành tựu nỗi bật sau 50 năm giải phóng huyện Triệu Phong, 

định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và các hoạt động kỷ niệm 50 

năm Ngày giải phóng huyện Triệu Phong (29/4/1972 - 29/4/2022). 

- Khơi dậy niềm vui, sự phấn khởi, tự hào của con em trước những thành 

tựu của quê hương. 

- Giữ mối quan hệ gần gũi giữa con em quê hương đang công tác trên địa 

bàn tỉnh với huyện để đồng hành với lãnh đạo và Nhân dân huyện trong xây 

dựng quê hương Triệu Phong ngày càng phát triển, trước mắt chung tay hướng 

về xây dựng huyện nhà đạt chuẩn huyện Nông thôn mới trước năm 2025. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác tổ chức phải chu đáo, chặt chẽ, vui tươi, tiết kiệm, ấm áp tình 

quê hương.  

- Các cơ quan ban, ngành cần chuẩn bị tốt nội dung, nhất là các thông tin 

liên quan đến tình hình KT-XH-ANQP của địa phương để thông tin cho con em 

Triệu Phong đang công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

II. NỘI DUNG: 

1. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 16 giờ 30, ngày 20/4/2022. 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Hoàng Hương (Đường Nguyễn Hoàng, 

Tiểu khu 4, TT Ái Tử). 

2. Thành phần tham dự: 

2.1. Cấp tỉnh: 
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Con em Triệu Phong đang công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Từ cấp 

Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên, có danh sách kèm theo). 

2.2. Cấp huyện  

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Đồng chí Nguyễn Thành Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Đồng chí Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN 

huyện. 

- Các đồng chí Trưởng phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, 

Trưởng các Đoàn thể huyện.  

3. Chương trình gặp mặt 

- Đón tiếp đại biểu. 

- Văn nghệ chào mừng. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Xem phóng sự Triệu Phong 50 năm Đổi mới và Phát triển. 

- Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo huyện.  

- Phát biểu của Đại diện con em quê hương Triệu Phong. 

- Phát biểu cám ơn của lãnh đạo huyện. 

- Mời tiệc thân mật. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết để tổ chức buổi Gặp mặt chu đáo, ý nghĩa. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng market, kịch 

bản, tổ chức chương trình Gặp mặt đảm bảo tính trang trọng, đúng mục đích yêu 

cầu đề ra. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ và các phòng, ban liên quan lập danh sách, 

phát hành Giấy mời đến đại biểu tham dự gặp mặt. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Phòng Văn hóa - Thông tin 

huyện, các cơ quan có liên quan thực hiện công tác tổ chức, lễ tân, đón tiếp đại 

biểu. 

- Lập dự toán kinh phí tổ chức Gặp mặt gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thẩm định để báo cáo UBND huyện xem xét, phân bổ kinh phí tổ chức thực 

hiện. 

2. Văn phòng Huyện ủy 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị bài phát biểu 

chào mừng, phát biểu cảm ơn của lãnh đạo huyện. 

- Phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện, phòng Nội vụ lập danh sách 

khách mời khối Đảng, mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh. 



3 

- Bố trí cán bộ, công chức phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện 

thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu. 

3. Phòng Nội vụ 

Tổng hợp danh sách con em Triệu Phong theo quy định tại Thông báo số 

300-TB/HU ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ý kiến Kết luận 

của Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp ngày 29/3/2022. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Cử cán bộ tham gia công tác tổ chức, lễ tân. 

- Chuẩn bị 3 tiết mục văn nghệ chào mừng; chuẩn bị quà cho đại biểu.  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị Phóng 

sự Triệu Phong 50 năm Đổi mới và Phát triển. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Trên cơ sở đề xuất của Văn phòng HĐND-UBND và các đơn vị liên 

quan, thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Gặp mặt giao lưu con em Triệu Phong 

đang công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trình UBND huyện xem xét, quyết 

định. 

- Cử cán bộ tham gia công tác lễ tân. 

6. Công an huyện 

Bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông tại 

buổi gặp mặt. 

7. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm tại buổi Gặp mặt. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Gặp mặt giao lưu con em Triệu Phong đang 

công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng 

huyện Triệu Phong (29/4/1972-29/4/2022), UBND huyện yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ (B/c); 

- TT HĐND;                      

- CT, PCT UBND huyện; 

- TT UBMT TQVN huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- CPVP, CV; 

- Lưu: VTUB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Linh 
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