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    Đình Lập, ngày 12 tháng 10  năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ khánh thành cầu Phố Cũ thị trấn Đình Lập 

chào mừng ngày giải phóng huyện Đình Lập 31/10/2018 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về việc tổ chức Lễ 

khánh thành cầu Phố Cũ thị trấn Đình Lập nhân dịp ngày giải phóng huyện Đình 

Lập 31/10/2018, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ khánh 

thành cầu Phố cũ cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua Lễ khánh thành cầu Phố Cũ thị trấn Đình Lập và các hoạt 

động kỷ niệm ngày giải phóng huyện Đình Lập, nhằm động viên và khơi dậy 

niềm tự hào về truyền thống lịch sử, tinh thần cách mạng của cán bộ, nhân dân 

các dân tộc huyện vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước; 

 - Tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tin tưởng đối với cán bộ, nhân dân 

vào sự lãnh đạo của Đảng bộ chính quyền huyện trong việc xây dựng, phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương 

 2. Yêu cầu 

 - Tổ chức Lễ khánh thành đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh 

phô trương, lãng phí;  

 - Các hoạt động của Lễ khánh thành cầu Phố Cũ thị trấn Đình Lập gắn 

liền với tinh thần ngày giải phóng huyện Đình Lập 31/10/2018.  

 II. NỘI DUNG TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH 

1. Địa điểm: Tổ chức lễ khánh thành tại cầu Phố cũ, khu 8, thị trấn Đình 

Lập. 

2. Thời gian: Từ 8h00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2018. 

3. Thành Phần: 

a) Cấp tỉnh (có giấy mời riêng)  

 - Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn; 

 - Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn;  

- Đại diện đơn vị thi công công trình; Công ty cổ phần xây dựng Cầu 75 

 - Phóng viên Báo, Đài Lạng Sơn. 

 b) Cấp huyện 
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- Thường trực Huyện uỷ (có giấy mời riêng);  

- Thường trực HĐND huyện (có giấy mời riêng);  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo UBMTTQ huyện;  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn 

huyện. 

 c) Cấp xã 

 - Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Đình Lập; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

III. CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ  

 1. Văn nghệ chào mừng. 

2. Chào cờ. 

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

 4. Báo cáo quá trình thi công và hoàn thành cầu Phố Cũ. 

5. Phát biểu của lãnh đạo tỉnh, huyện. 

6. Cắt băng khánh thành.  

7. Thông xe: Từ Phố Cũ qua cầu, về Nhà khách UBND huyện. 

8. Kết thúc buổi Lễ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Cơ quan chủ trì tham mưu cho UBND huyện, phối hợp với các cơ quan 

liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ khánh thành, báo cáo UBND 

huyện về công tác chuẩn bị cho buổi Lễ. 

- Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị cho buổi Lễ của các đơn vị được 

phân công theo kế hoạch. 

- Tham mưu giấy mời dự Lễ khánh thành. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin kiểm tra, đôn đốc các nội dung 

trong chương trình buổi Lễ. 

- Phát hành giấy mời; thực hiện công tác tổ chức buổi Lễ. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Báo cáo 

của UBND huyện về quá trình triển khai xây dựng Cầu cao phố cũ thị trấn Đình 

Lập, huyện Đình Lập, gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND 

huyện) chậm nhất ngày 25/10/2018; 
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- Chuẩn bị mặt bằng, bố trí địa điểm tổ chức Lễ khánh thành; cử công 

chức tham gia phục vụ buổi Lễ.  

- Tham mưu bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh, huyện.   

4. Công an huyện 

- Xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn giao trong thời gian tổ chức Lễ khánh thành. 

- Phân luồng xe, bố trí địa điểm để xe cho các đại biểu tham dự buổi Lễ. 

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

- Đảm bảo kinh phí tổ chức, công tác hậu cần, đặt cơm phục vụ Lễ khánh 

thành. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng bố trí địa điểm tổ chức buổi lễ. 

- Cử công chức, viên chức tham gia phục vụ buổi lễ. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông 

- Chủ trì phối hợp với UBND thị trấn Đình Lập tổ chức chương trình văn 

nghệ chào mừng Lễ khánh thành. 

- Chuẩn bị và đảm bảo thiết bị âm thanh, bàn ghế ngồi, hoa cài ngực và 

băng khánh thành, cổ động trực quan; thực hiện trang trí khánh tiết. 

- Cử phóng viên ghi hình, viết tin bài kịp thời phản ánh các hoạt động của 

Lễ khánh thành. 

7. UBND thị trấn Đình Lập 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thông thực hiện 

công tác tuyên truyền tới nhân dân các khu dân cư trên địa bàn thị trấn; phối hợp 

bố trí ghế ngồi cho đại biểu. 

- Phối hợp với Công an huyện đảm bảo an ninh trật tự, an toan giao thông 

trong thời gian tổ chức Lễ khánh thành. 

- Cử 06 công chức tham gia phục vụ buổi lễ. 

- Chỉ đạo khu 8, khu 1 tổ chức vệ sinh khu dân cư phục vụ Lễ khánh 

thành. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành cầu Phố Cũ thị trấn Đình 

Lập chào mừng ngày giải phóng huyện Đình Lập 31/10/2018 của UBND huyện, 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp, nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Sở GTVT; 
- TT Huyện ủy;         (b/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các Phòng: Các cơ quan, đơn vị, ban,    

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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ngành trong huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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