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THÔNG BÁO 

Về thời gian và phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu  

các dân tộc thiểu số huyện Đình Lập lần thứ III năm 2019 

 
  

Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND huyện 

về thành lập Ban chỉ đạo Đại hôi Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đình Lập 

lần thứ III, năm 2019; Kế hoạch số 108/KH-BCĐ ngày 22/4/2019 của Trưởng ban 

chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đình Lập lần thứ III năm 2019 

về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đình Lập lần thứ III năm 

2019; 

 Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-BCĐ ngày 26/4/2019 của Trưởng BCĐ đại 

hội về thành lập Tổ phục vụ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đình 

Lập lần thứ III, năm 2019; Quyết định số 898/QĐ-BCĐ ngày 26/4/2019 của 

Trưởng BCĐ đại hội về thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban Đại hội Đại biểu 

các dân tộc thiểu số huyện Đình Lập lần thứ III năm 2019. 

 Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đình Lập lần thứ 

III năm 2019 thông báo về thời gian và phân công nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Đại 

biểu các dân tộc thiểu số huyện Đình Lập lần thứ III năm 2019 cho các thành 

viên Ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban như sau: 

 I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

 1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tổ chức ngày 19/6/2019 (Đón tiếp 

Đại biểu ở xa từ 14h30 ngày 18/6/2019 tại Nhà khách UBND huyện Đình Lập). 

 2. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn - UBND huyện  Đình Lập. 

 3. Số lượng Đại biểu: 200 đại biểu. Trong đó: 

 - Đại biểu chính thức: 150 đại biểu; 

 - Đại biểu mời: 50 đại biểu. 

 II. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ CÁC CÔNG VIỆC PHỤC VỤ CHO 

ĐẠI HỘI 

1. Chuẩn bị  các văn kiện phục vụ đại hội  

- Giao cho đồng chí Bế Thị Thúy - Phó Trưởng phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, các 

thành viên Tiểu ban nội dung thu thập tài liệu, chỉnh sửa báo cáo và các văn kiện, 

hoàn thành xong trước ngày 30/5/2019 gồm: 
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+ Báo cáo tổng kết công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2019 và phương 

hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024 

+ Các báo cáo tham luận. 

+ Quyết tâm thư. 

+ Chương trình, kịch bản đại hội. 

- Từ ngày 10/6 – 15/6/2019 phô tô đầy đủ các loại tài liệu phục vụ Đại hội 

(giao cho tổ phục vụ gồm các đồng chí: Lan, Hồng, Hạnh, Trang). 

2. Công tác tuyên truyền – văn hóa, văn nghệ chào mừng tại Đại hội 

Giao cho đồng chí Nguyễn Thị Hương – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông huyện chủ trì phối hợp với các đồng chí trong Tiểu ban 

tuyên truyền – văn hóa, văn nghệ chuẩn bị các nội dung sau: 

2.1. Dàn dựng các tiết mục văn nghệ 

+ Chuẩn bị dàn dựng khoảng 05 tiết mục, tổng thời gian trình diễn 30 phút; 

+ Nội dung các tiết mục văn nghệ ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương đất 

nước và quê hương Đình Lập. 

+ Thời gian hoàn thành dàn dựng các tiết mục xong trước ngày 15/6/2019. 

 2.2. Dàn dựng cho các học sinh huyện chào mừng Đại Hội 

 - Giao cho đồng chí Hoàng Thị Kim Hoạt chủ trì, phối hợp với Huyện 

Đoàn huyện, thị trấn Đình Lập thực hiện. 

- Thời gian hoàn thành: xong trước ngày 15/6/2019. 

 2.3. Chuẩn bị Ma két, phóng sự và băng rôn tuyên truyền 

- Tên ma két đại hội: “Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đình 

Lập lần thứ III, năm 2019” (in bạt). 

+ Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội treo tại bốn ngả 

đường của huyện và cổng trụ sở khối cơ quan (05 khẩu hiệu), xong trước ngày 

15/6/2019. 

+ Khẩu hiệu trang trí 02 bên Hội trường lớn - UBND huyện, xong trước 

ngày 18/6/2019; 

+ Tuyên truyền cổ động lưu động về Đại hội xung quanh thị trấn Đình Lập 

và từ Trụ sở UBND xã Đình Lập đến thôn Quang Hoà, xã Cường Lợi trước ngày 

18/6/2019. 

- Xây dựng phóng sự phục vụ Đại hội: 

+ Nội dung phản ánh đầy đủ tình kình kinh tế xã hội, đời sống văn hóa  

tinh thần của các dân tộc trên địa bàn huyện. Nêu bật những tập thể cá nhân tiêu 

biểu trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các chính 

sách về công tác dân tộc, phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế 

xã hội xóa đói giảm nghèo, bảo vệ chủ quyền biên giới... 
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 + Thời lượng 10 phút, xong trước ngày 15/6/2019. 

3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự 

Giao cho đồng chí Hoàng Văn Chương - Trưởng Công an huyện xây dựng 

kế hoạch và phối hợp với Ban tổ chức Đại hội tổ chức thực hiện. Xong trước 

30/5/2019. 

 4. Công tác phục vụ, hậu cần 

Giao cho đồng chí Trần Huy Hoàn – Phó chánh Văn phòng HĐND và 

UBND huyện cùng các thành viên Tiểu Ban hậu cần và các thành viên tổ phục vụ 

thực hiện các nội dung: 

- Quét dọn Hội trường, kê bàn ghế; 

- Đón tiếp đại biểu về dự đại hội; 

- Phục vụ nước cho đại biểu (đc Thủy, Lệ); 

- Bố trí chỗ ngồi cho đại biểu;  

- Bố trí chỗ nghỉ cho đại biểu về dự đại hội; 

- Ghi danh sách và phát quà, tài liệu cho đại biểu; 

- Đặt cơm phục vụ Đại hội do đồng chí Hoàng Mỹ Hương chủ trì, phối hợp 

với đồng chí Trần Huy Hoàn, Nhà khách UBND huyện tổ chức thực hiện (ăn 

sáng, trưa, tối). 

5. Công tác thi đua Khen Thưởng 

- Giao cho đồng chí Hoàng Văn Hưng – Phó Trưởng phòng Nội vụ chủ trì 

phối hợp các thanh viên Tiểu ban nhân sự thi đua khen thưởng tổ chức thực hiện. 

- Tham mưu hướng dẫn, xét duyệt các đối tượng đề nghị khen thưởng,  

hoàn tất các thủ tục khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề 

nghị khen thưởng tại Đại hội theo quy định 

- Thời gian hoàn thành trước 10/6/2019. 

6. Công tác phối hợp chuẩn bị viếng nghĩa trang liệt sỹ sáng 19/6/2019. 

- Thành phần viếng nghĩa trang liệt sỹ: Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, 

UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện và các Đại 

biểu chính thức tham dự đại hội. 

- Thời gian từ 07h00 – 07h30 ngày 19/6/2019. 

- Giao cho Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện chủ trì, 

phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công An huyện, phòng Văn hóa và 

Thông tin chuẩn bị đầy các điều kiện cho buổi dâng hương viếng nghĩa trang liệt 

sỹ. 

- Các nội dung chuẩn bị: 

+ Dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang (phòng Lao động, Thương binh, Xã hội  

- Dân tộc). 
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+ Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông (Công an huyện). 

+ Đội tiêu binh đứng 02 bên đường lên Nghĩa trang (Công an huyện và 

Ban chỉ huy Quân sự huyện). 

+ Chuẩn bị vòng hoa, hương, vàng cho viếng nghĩa trang (phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội  - Dân tộc). 

+ Đọc lời viếng: đồng chí Hoàng Văn Quân, Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin. 

 7. Ghi, gửi giấy mời, giấy triệu tập đại biểu về dự Đại hội 

Giao cho đồng chí Trần Huy Hoàn chủ trì, phối hợp với đồng chí Bế Thị 

Thúy chỉ đạo tổ phục vụ ghi, gửi giấy mời, giấy triệu tập đến các đại biểu, xong 

trước ngày 10/6/2019. 

8. Công tác tài chính  

- Giao cho đồng chí Hoàng Mỹ Hương - Kế toán phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc phối hợp với phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện thực hiện 

theo quy định và dự trù kinh phí được duyệt. 

- Chuẩn bị quà cho đại biểu dự Đại hội (có in chữ). 

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng đơn vị, cá 

nhân thực hiện tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đình Lập lần thứu 

III năm 2019. Đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo đại hội, các cơ quan, đơn vị và 

cá nhân được giao nhiệm vụ nghiêm túc phối hợp và tổ chức thực hiện.Trong quá 

trình thực hiện có gì vướng mắc, báo cáo kịp thời cho Trưởng Ban chỉ đạo Đại 

hội xem xét giải quyết./. 
 

Nơi nhận:                                                                                      
- Các thành viên BCĐ; 

- Thành viên các Tiểu ban, Tổ phục vụ; 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Văn Đông 
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