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UY BAN NHAN DAN
T'NH QUANG TRI

CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hanh phñc

S: 306F /UBND-VX

Quáng Trj, ngày 03 tháng nám 2020

V/v phi hcip t churc các hot
dng k' niém 73 näm Ngày
TBLS cCia Doàn TNCS Ho Chi
Minh tinh

KInh giri:
- Sâ Lao dng — Thi.rorng binh và Xã hi;
- Si Van hóa, The thao và Du Ijch;
-Côngantinh;
- Cong ty Din hrc Quãng Trj;
- Dài Phát thanh — Truyên hInh tinh;
- Doàn TNCS Ho ChI Minh tinh;
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô.
UBND tinh nhn duçc Cong van s 985-C V/TDTN-XDD ngày 08/7/2020
và K hoch s 1 86-KH/ TDTN-XDD ngày 02/7/2020 cüa Doân TNCH H ChI
Minh tinh v vic t chi:rc các hoat dng k nim 73 näm Ngày Thrang binh Lit s (Sao g&i kern theo).
UBND tinh Co

kin nhi.r sau:

Sà Lao dng — Thiicmg binh và Xâ hi, Si Van hóa, The thao và Du ljch,
Cong an tinh, Cong ty Din hrc Quãng Trj, Dâi Phát thanh — Truyên hInh tinh,
UBND các huyn, thj xâ, thành ph, CáC co quan, don vi lien quan phM hqp to
chüc tt các boat dng kS' nim 73 nam Ngày Thuong binh - Lit s theo K
hoach cüa Doàn TNCH H ChI Minh tinh./

Nol nit (in:
- Nhi.r trn;
- PCT Hoàng Nam;
- BCH Quân sr tinh;
- Ltru VT, VX.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TCH1

HàS5Dng

BCH DOAN TNH QUANG TRJ

DQkN TNCS HO cnTI MINIT

* * *

Sc:gg5 -CV/TDTN-XDD
"V/v baa cáo ni c/i/Jig td c1nc các hoqi dQlig
kj niin 73 nãin A'gày Thuog bfith - Liçt s55"

Quáng Tn, ngây flftJidng 1 nóin 2020

Mirth gii: TEi uô'ng trrc Uy ban n Ii n d n tin Ii
Can cr Cong van s 2148-CV/TU, ngây 01/6/2020 cüa Thu'ông triic Tinh
Uy v vic phcM hçp t chrc các hoat dng k2 nim 73 nàrn Ng)' Thi.rang binh Lit s (27/7/1947 - 27/7/2020), Ban Thuôiig vçi Tinh Doân phi h9p Ban
Thanh niên Quan dci, Cc ChInh trj Qun khu 4 t chü'c các hot ding k nini
73 narn Ngây Thuoiig binh - Lit s (27/7/1947 - 27/7/2020) trén da ban tinh
Quáng Trj. Ban Thuông vi Tinh Doàn kmnh báo cáo và xin kin cM dao cia
Thu&ng trirc Uy ban nhân dan tinh mt s ni dung, cli th nhu' sau:
1. Thô'i gian: Ti'x ngày 25 - 26/7/2020.
2. Ni dung
- T chic L thp nn tn an ti Nghia trang 1it s5 Quc gia Dix&ng 9 và
Nghia trang 1it s Quc gia Trumg San, Thânh C Quàng Trj và Chi.rong trInli
"Büa com gia dInh, m tInh lông Mc" trong toãn tinh.
- To chuc Le tha den hoa dang t?1 Ben tha hoa Narn song Thch Han va
Chrnrng trInh Ngh thut vi chü d "Tip buót quân hânh - Khát vcng non
song" ti Quáng truông Giái Phóng thj xã Quáng Trj.
- T chrc các hoat dng an sinh xã hi: Khám bnh, tu vn sirc khOe, cap
phát thu6c rnin phi các di tuqng chInh sách; tang "Ngôi nhà 100 dng"; tham
höi, dng viên, tang qua gia dInh chInii sách, nguôi nghèo và h9c bng cho các
cháu hoc sinh...
3. Kin nghj, d xut
KInh d nghj, Th1.rôTlg trirc I.Jy ban nhân dan tinE quan tam chi dao các so,
ngành ph& hcip vi Ban Thuông vçi Tinh Doàn t chirc chuong trmnh, cii th&
- S& Lao dng Thuong binh và Xä hi tinh quan tarn chi cto Ban Quãn 1
NghTa trang 1it s Quc gia Duông 9 và NghTa trang 1it s5 Quéc gia Tnr&ng
San pMi hgp, h trçi Ban ThuOng vi Tinh Doàn t chirc hoit dng th.p nn tn
an tai 02 nghTa trang.
- SO Van boa, Th thao và Du ljch quan tarn clii do Ban Quán 1 Di tIch
Thành C Quâng Trj ph& hçrp, h trçi Ban ThuOiag v11 Tinh Doàn th chi:rc hot
ding L thp nn tn an ti Thành C Quáng Tij.
- COng an tinh quan tam chi dao t chiirc bão dam an ninh an toân cho các
hot dng cüa chuo'ng trInh.
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- Cong ty Din hrc Quáng Trj quan tam chi do bâo dam ngucn din cho
các hot dng cfia chixong trInh.
- Dâi Phát thanh Truyn hIrth tinh quan tarn h tr9 ghi limb, phát song v
các hot dng cüa chuo'ng trInh
- Uy ban ahan dan thj xâ Quàng Trj quan tarn clii do các do vj lien quan
phi hçp, h trçi Ban Thuông vçi Tinh Doán trong th chirc các hot dng tn an
trCn dja bàn thj xâ Quãng Trj.
- Van Phông IJy ban nhân dan tinh quan tarn h tiV cong tác don tip các
dng chI lãnh do Trung uong.
D hoat dng giáo dic truyn thng cia tu& tré duçm thành cOng và CO
chit 1uçrng, Ban Thithng vç 1mb Doàn kInh mong Thung trçrc Üy ban nhân
dan tinh quan tarn, to diu kin.
Ban Thung vi Tinh Doàn xin trân tr9ng cam on!jt/

Nol nhn:
- N1ix trên;
- VP UBND tinh;
-LixuVP,XDD.

TM.

-G VT•J TfNR BOAN
HLJ'ONG TRIfC

Trân Thi Thu

BCH DOAN TINFI QUANG TRI
S&±

D

-KH/TDTN-XDD

DOAN TNCS HO CHIt MINIT
Quáng Trj, ngàyoc2iliáng 7 nàin 2020

KE EO4CH
T chüc chucrng trinh ngh th4t "Tiêo brthc quân lzành - Klidf vçmg non
nn ti-i n các Anh hung 1it s5, L th èri hoa àng
A'
to chuc các hot c1ng an sinh xã hi, nhãn k nini 73 nàm
Ngay Thuong binh - Liêt s (27/7/1947 - 27/7/2020)
Ngay,,

Chuven'
I

-

Sovk1hj
uc "
hoach s 180-K}JITDTN-XDD, ngây 03/6/2020 cüa Ban
Thuèng v1i Tinh Doàn ye vic to chtrc các hot dng k' niin 73 nàm Ngày
Thuong binh - Lit s (27/7/1947 - 27/7/2020), Ban Thuông vii Tinh Doàn xãy
dmg ké hoch to chic các hot dng cap tinh, cci the thu sau:
I. NQI DUNG, CHU'ONG TPJNH, PHAN CONG THC H[N
1. T chüc chu'o'ng trInh khám bnh, tu' vn sfrc kliOe, cp phát thuc
min phi
1.1 Plzôi Izç'p Vin y hpc cô fruyiz than!: pIzô H Gui Mini: to chá'c
Ghu'o'ng trIni: k/i din bnh, 1w van sá'c k/zóe, cap ph dttl u6c mien phI tai huyên
VThh Linli.
* T/iàigian: Tir 07h00 - llh0o, ngày 3/7/2020.
* Dja diem: Xã VTnh Giang, huyn VTnh Linh, tinh Quãng Trj.
* C7iwcng trinh
- To chirc dâng huang, dâng hoa tai Nghi'a trang ha s Quôc gia dung 9,
NghTa trang ha s5 Quôc gia Tru'&ng Son.
- Thrn dja do Vinh MOe.
- To chrc khárn btnh, tu van sirc khOe, cap phát thuôc mien phi.
+ TuyCn bô 1 do gió'i thiu dai biêu.
+ Phát biCu cüa di din Vin y h9c cô truyên thânh phô Ho CM Minh.
+ Phát biêu cüa lanE do chInh quyên dja phuo'ng.
+ Trao 500 suât qua mi suât trj giá 150.000 dông cho các gia dinh chInh
sách, ng1.ri dan có hoân cânh khó khàn
+ Triên khai khám bnh, ti.r van sue khôe, cap phát thuôc mien phi.
* Phdn cong thicc hiên
- Giao Ban Xây dimg Doàn TinE Doàn: PhOi hqp Vin y hc cô truyên
thành ph H CM Minh th chtrc Chuang trInh khám bnh, tu van sIre khOe, cap
phát thuc min phi ti huyn Vinh LinE.
- Huyn Doàn VTIih Linh: Lra ch9n dja diem và chuân bj các diêu kin
dam bâo cho hoat dng khám, tu van và cap phát thuôc mien phi.
1.2 Ph6i !içtp Ban Thanh niên quân dç3i to chá'c C'hwong trInh: khdn:
bênh, 1w van smc k/mOe, c ph di iii u6c mien phI 411 huyn Gain L
* Thc3'i gian. TIr 07h00 - 1 lhoo, ngây 26/7/2020.
* Dja diê'm. Xã Cam Tuyn, huyn Cam L, tinh Quâng Tn.

2
* Chu'cxngtrinh
- Tuyên bo 1 do, giói thiu di biu.
- Phát biêu cfia Tb: tnrông Ban Thanh niên Quan dci.
- Phát biu ci1a lanE do chinh quyên dja phisong.
- Phát biêu cüa lanE do Bênh viên Quân y 268.
- Trin khai khám bi±, tu van src khôe, cp phát thuc min phi.
* Pl2ân cong thtc 7-iin
- Giao Ban Phong trâo thanh niên Tnh Doân: Phi h9p Ban Thanh niên
Quan di to chi.'rc Chuong trInh khám bnh, tix van sic khOe, cap phát thuôc
mien phi t?i huyn Cam L.
- Huyn Doàn Cam L: Lira chçn dja diem và chuân bj các diu kin dam
bâo cho boat dng khám, tu' van vâ cap phát thuôc mien phi.
2. Phi hçrp Boàn Khi các co' quan Trung wo'ng t chác L thp n&i
tn an các anh hung Iit sT Va chu'o'ng trInh Tui trê Khi các co' quan Trung
u'o'ng vi biri dão quê hu'o'ng
* Thai gian. Ngày 24- 25/7/2020.
* Dja diem: Huyn Triu Phong và Huyn dáo COn CO, tinE Quãng Tr.
* Chu'oi2g trInh
- To chirc dâng hucing, hoa tai Nhà km nim Co TOng BI thu Lê Duãn và
Nba tuOTlg nim dông chi Trân 1-IUuDirc.
- To chrc Lé khánh thành câu dan sinE tai thôn Vô Phiic An, xã Triéu
Thun, huyn Triu Phong.
- To chi'rc chuong trinh Tuôi tré Khôi các cci quan Trung uong vi biên dáo
quê huo'ng tai huyn dâo COn CO.
- Chuong trInh thàp nên tn an tai Nghia trang lit si huyn Triu Phong.
+ Chuang trInh ngh thu.t "Khát vçng hOa bInh".
+ Trao tang qua cho gia dInE thuong bnh binh.
* Phdn cOng th'c hin
- Giao Ban Thanh thiêu nhi truOng hçc: PhOi h9p Doàn khôi Các cci quan
Trung wing to chirc hoat dng.
- Huyn Doân Triu Phong: Lira chçn dja diem, buy dng 1irc luqng và
chun bj các diêu kin dam báo cho các hoat dng thAp nên tn an.
- Huyn Doàn Cn CO: Lira ch911 dja diem, huy dng lc lucrng vâ chuân
bj các diu kin darn bâo cho chuo'ng trInh Tuôi tré KhOi các cci quan Trung
wing vi biên dão qué hucing.
3.Phi h9p Doàn Thanh niên TOng COng ty c phn Bão Mérn Hang
không tO chfrc chwo'ng trInh v ngun nam 2020

* Th&igian: Tr 07h00 - ilhoo, ngày 17/7/2020.
* Dfa dié'in: Tai Thành Co Quãng Trj.
* Chiccing trinh
- T chirc dâng hucing, dâng hoa tai Thành Co Quâng Tn.
- T chirc tang qua cho 10 tré em khuyêt tat, 10 tré em có hoàn cãnh khó
khãn và tang qua km nim Ban Quân l Thânh Co Quáng Trj.
* PhOn cOng thcc hin
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- Giao Ban Xây dimg Doân Tinh Doân: PMi h9p các don vj lien quan
chi'rc hoat dng.
- Thj lDoàn Quáng Trj: L.p danh sách 10 tré em khuyêt tat, 10 tré em c.o
hoàn canE kho khn dê trao tng qua trong clurong trIiih và phôi h9p Ban Xây
dimg Doàn chuân bj các diêu kin darn bâo cho chuo'ng trInh.
4. Tng qua cho các gia dmub chfnh sách và các em hçc sinh có ho?ui
cãrili dc bit khó khán vwçt khó hçc giói
* Th&i gian: Tr 07h00 - l0hoo, ngày 26/7/2020.
* Dja diem: Ti HOi trnông Trung tam Hoat dng Thanh thiu niên
Quâng Trj (tlij trân Cüa Vit, huyn Gio Linh).
* Chu'o'ngrrInh
- Tuyén bô 1 do, giâi thiu dai biCu.
- Phát biêu ci.a lãnh dao Ban Thanh niên Quân dôi.
- Phát biêu cüa länh do chInE quyên da phrnmg.
- To chirc tng qua.
* Phân cong t1c hiên
- Giao Van phông TinE Doàn: Chü trI to cht'rc hot dng tang qua cho các
gia dmnh chInh sách vâ các em h9c sinh có hoàn cãith dc bit khó khãn v119-t khó
h9c giOi.
- Huyn Doàn Triu Phong, Gio LinE, Thi. Doân Quâng Trj: Các don vj
lira chçn, 1p danh sách các em h9c sinh có hoàn canE dc bit khó khän vuçt
khó dê trao tang qua trong chucing trmnh.
- Trung tam Ho.t dng TTN Quâng Trj: Phôi hp Van phông Tinh Doàn
chuân bj các diêu kin darn bão cho chuong trInh.
5. T chfrc Chu'o'ng trInh "Bfia con gici dlnh, ant tInh lông Mc" và tO
chü'c thàm, tng qua Mc Vit Nam anh hung
* Th&i gian: hïr 10h00 - 12h00, ngày 26/7/2020.
* Dja diêin. T?i nhà các Mc Vit Nam anh hung, thj xA Quâng Trj.
*Noidui2g
- Dâng huung các anh hñng lit sT
- V sinh, lam dep canE quan, nhà cfra cho cáo Mc
- Di chg, n.0 beta coin và an coin cung Mc
- Tng qua cho cáo Mc
* Phán cOng thcc hin
- Giao Ban Xây d1rng Doàn Tinh Doàn chü trI to chi.rc chuong trInh "Bthi
coin gia dInh, d'm tInh lông Mc" và thãm, tng qua Mc Via Narn anh hung.
- Các huyn, thj, thành Doàn 1ira chgn mt so gia dInh Mc Via Narn anh
hung d các Doàn cong tao cp tinE dn tham gia hot dng (se cO thông báo cti
thêsau,).
6. T chüc L thp nn tn an ti Nghia trang Iits5 Quoc gia Tru*ng
So'n, Nghia trang liêt s3 Quc gia Duông 9, Thành Co Quáng Trj, Lê thã
den hoa däng tai bn thã hoa bô' Nam sOng Thch Han và chuong trinh
ngh thut "Tiêp bwó'c quân hành - Khdt v9ng non song"
6.1. i'd c/zá'c Lê thlp nln fri an 4z1 Nglzta trang Lift s9 QuOc gia
Trw&ng So",z
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* Thàigian: Tr 14h00 - 19h30, ngày 26/7/2020.
* Dfa diem: Tai NghTa trang 1it s Quôc gia Trung Son ('Xe J'Tih
Trzth'ng, Jnvn Gio Linh, tinh Qudng Tr/)
* Chu'07'ig trInh
- 141200 - 141210: Tp kêt lrc krcrng ti tu'9ng dài chInh. T chirc L xut quân.
- 141i10 - 1 71200: To chirc lain v sinh, lam sach các phn m, tong v sinh
khu vrc tr9rIg dâi chinh.
- 1 71200 - 1 7h30: TO chic râi nn.
- 1 71i30 - 18h00: Doàn viên nghi ti ch&
- 181i00 - 18h45: TO chrc thàp huong, nên ti 05 khu m.
- 18h45 - 19h00: Tp hçp 1irc luçng ye khu virc tu'gng dâi chInh.
- 191200 - 19h30: To chcrc lé viéng và dâng huong ti t1r9ng dài chinh.
- Sau 19h30: Két thñc chu'ong trmnh.
* Clii cln Thèi gian thäp nên và tp hçp 11rc 1u9ng ye tu9llg dài chInh, BTC
Co the diêu chinh ty diêu kin thirc t, các don vj cn cir hiu lnh cüa BTC thông
qua dOng clii phii trách khu m.
* Phdn cong t1ic Jiin
- Li/c lu'ctng tham gia: 490 doàn viên, thanh niCn, gOm:
+ Huyn Doãn VTnh Linh: 150 dông chI.
+ Huyn Doàn Gio Linh: 150 dông chI.
+ Don Thanh niCn Cong an tinh: 50 dông clii.
+ Huyn E)on Cam L: 100 dông clii.
+ Mi Doàn Thanh niên Phãn hiu Di h9c Hue ti Quãng Trj: 40 dông clii.
- Chi dgo, diêu hành chung. Dông clii Nguyn Th4 Vinh An, UVBTV Tinh
Doàn, TnrOng Ban Thanh thiêu nhi TrixOng hçc Tinh Don.
+ Khu rnç5 I (2.233 mç5): 100 doàn viên, thanh niên cia huyn Doãn Vi'nh Linh
do dông clii Vô Thj Thu, BI thu huyn Doân VTnh Linh phii trách.
+ Khu in II (2.267 mc5): 100 doàn vien, thanh niên cüa huyn Doân Gio
Linh do dOng clii Nguyen Hông Quân, Phó Bi thu phii trách huyn Doàn Gio
Linh phii trách.
+ Kliu mo 111(2.131 in 100 doân vien, thanh then cfia huyn Don Cam L
do dng clii Nguyn TM Hoàng Oanh, BI thu huyn Doàn Cam L phi trách.
-1- Khu mO IV (1.845 mnç5): 90 doàn viên, thanh niên, trong do: huyn Don
VTnh Linh 50 ctng clii; Doàn TN Phân hiü Dai h9c Hue ti Quãng Tij: 40 dOng clii
do dng clii Lê Minh Thai, Phó BI thu huyn E)on VinhLinh và dông clii Nguyen
Hái Dng, Phó BI thu IT Doàn TN Phn hiu Di h9c Hue phi trách.
+ Kliu mç5 V (1.787 mç5). 100 doàn viên, thanh then, trong do: Huyn Don
Gio Linh: 50 dng clii, E)oàn TN Cong an tinh: 50 dông clii do dông clii Phan Duy
Thành, Phó BI thu Dean Thanh then Cong an tinh phii trách.
6.2. Ti clzá'c Lê t1up nên fri an 4zi Nghta trang Lift s9 Quôc gia
Du'ôiig 9
* Th31g1an: Tir 15h30 - 19h30, ngày 26/7/2020.
* Dja die2mn: Tai NghTa trang 1it s Quc gia Du'ông 9 (R5n 3, QuOc l.5 9,
T.p DOng Ha, tz'nh Quáng Tr).
* Chu'ung trInh
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- 15h30 - 15h40: Tp k& 1irc krcmg tai tixçrig dâi chInh. T chrc L xut quân.
- 15h40 - 1 71200: To chirc lam v sinh, lam sch các phân rn, tong v sinh
khu v1rc tiiçng dâi chInh.
- 1 7h00 - 1 7h30: To chrc râi nên.
- 1 7h30 - 181i00: Doãn viên nghi ti ch.
- 181i00 - 181245. To chrc thp hu'ong, n&i ti 05 khu rn.
- 181245 - 191200: Tp h9p lirc 1u9ng ye khu vtrc tt.rçmg dài chinE.
- 191200 - 19h30: To chirc lê viêng và dãng hiiong ti tu9ng di chinh.
- Sau 19.h30: Kêt thtic chuang trInh.
* Ghi chi: ThÔi gian thãp nên và tp h9p lrc lug ye Tur9r1g dài chInh BTC
Co the diêu chinh tiiy diêu kin thrc tê, các don vj can cir hiu lnh cüa BTC thông
qua dông chI phit trách khu m.
* P/ian cong thcc hzn
- Lrc lwcing tliam gia: 470 doàn viên, thanh niên, gôm:
+ Thành Doàn Dông Ha: 150 dông cliI.
+ Doãn TnxOng CDSP Quang Tn: 50 dông cM.
+ Doàn Thanh then Cong an tinh: 100 dOng clii.
+ Doàn khôi Ca quan và Doanh nghip tinh: 150 dông clii.
+ Doan Thanh niên Cong ty TN[III MTV Cao su Quãng Trj: 20 dông chi.
- Clii dgo, diêu han/i chung: Dông clii Trn Thj Nhu Qu'nh, UVBTV,
Trur&ng Ban Phong trào thanh then Tinh Doàn.
+ Khu m I (1.662 mO): 60 doàn viên, thanh niên Thành E)oan Dông Ha do
*
d8ng clii Cao Thj Hâi Vn, PhO BI thur thành Doàn Dông Ha phi trách.
+ K/rn in5 H (1.381 rnc5): 70 doan viên, thanh niên, trong do: Doàn Tnrng
CDSP Quang Trj 50 dông clii; Doan Thanh niên COng ty TNTIII MTV Cao su
Quãng Trj: 20 dông clii do dông clii Lê Trung DUng, BI thur Doan Thanh then Cong
ty TNH}J MT\T Cao su Quang Trj và dông cM Nguyk Thi ThuS' Trang, BI thu
Doãn TrurOng CDSP Quãng T phii trách.
+ Klzu mô JH (2.153 in5). 100 doàn viCn, thanh niên cüa Doàn Thanh niên
COng an tinh do dông clii Phm Thanh Long, BI thur Doãn Thanh then COng an tinh
phii trách.
+ Kliu mó IV (1.870 rnç5): 90 doãn viên, thanh then thanh Doãn Dông Ha do
dng cM Nguyn VAn Kit, Phó BI thu thanh Doàn Dông Ha phçi trách.
+ K/rn mó V (3.093 rnô): 150 doàn yjeri Doàn khôi Ca quan và Doanh nghip
tnh do dông cM Hoâng Thj Tnic Phuong, BI thur Doàn khOi Co quan và Doaith
nghiptnh phi trách.
6.3 T cli frc Chwcrng frinh Lê tlup nên fri an 41 Than!: Co Qudng Trj
* Thai gian: Tr 18h30 - 19h10, ngày 26/7/2020.
* Dja diem: Thành Co Quãng Trj.
* Chu'ong trInh
- Tuyên bO l do, giâi thiu di biu.
- Phüt turàng nim.
- L thAp nên, dâng hoa, dâng hurong.
- Phát biêu tni an.
- Kt thñc.
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* Phán cong thuc hiên
- Giao Ban Xây dirng E)oân Tinh E)oàn: Chü trI, phi hçp các don v th
chcrc boat tong.
- Thj Doàn Quáng Trj: Huy dng 100 DVTN tharn gia chu'ong trInh; phi
h9p Ban Xây dçrng Doân chuân bj các diêu kin darn bão cho chuang trInh.
6.4 TO cliá'c Lê thd 1n lioci tWug tzi ben thd Izoci bô]Vinz sOng Tltcli HYn
* Thai gian: Tir 19h20 - 20h10, ngày 26/7/2020.
* Dja
Ben thâ boa be' Narn song Th.ch Han.
* Ciiu'cing trInh
- Dâng hu'o'ng ti
tuOng nim.
- Di biêu len do di chuyên len phIa thu'çmg 1uu khoãng 200rn t chtrc thã
den hoa dàng; 1irc lu9ng can b, doàn viCn, thanh niên thã 15 be hoa.
- Kt thi'ic.
* Fhdn cOng thicc Jzin
- Giao Ban Xây dimg Doàn Tinh Doàn: Chii trI, phOi h9p các doi vj to
chirc hoat dng.
- Th Doân Quáng Trj: Huy dng 200 DVTN tharn gia chu'ong trInh; phi
h9p Ban Xây dimg Doàn chuân bj các diêu kin darn bâo cho chuang trinh.
6.5. C7iu'ozg trInli
thuC "flip bu'ó'c quân Iiàith - Kljdt v9ng non sOng"
* Thàigian: Tü 20h15 - 22h10, ngây 26/7/2020.
* Dja
Tai Quâng TnrOiig Giâi Phong, thj x Quâng Trj.
* Oiwo'ngtrInh
- TuyCn bo 1 do, giói thiu da.i biCu.
- Phát biêu khai mac chiicmg trInh.
- Tang
- Chuong trInh ngh thut "Tiêp bu'ó'c qudn hành - Khát vQng non sOng".
- Kêt thi.'mc.
* Phán cOng thyc hin
- Giao Ban Xây dirng Doân Tinh Doàn: Chü tn, phôi hpp cac don vj to
chi.rc boat dng.
- Thj Doàn Quâng Trj: Huy dng 400 DVTN tham gia chuong trInh; huy
dng 30 doàn viên, thanh niCn nir
hrc luç'ng lê tan; huy dng 100 doànviên,
thanh niCn tham gia tong dçn v sinh các khu vrc diên ra chi.ro'ng trmnh Lê thàp
nn tn an tai Thành C QuãngTri, L thã den boa dàng, chuo'ng trInh ngh thi4t
truc và sau chuorig trInh; phôi hp Ban Xây dirng Doàn chuân bj các diêu kin
dam bão cho chuong trinh.
II. TO CH1C THVC HIN
1. Tinh Doàn
- Báo cáo chü tnrcYng vói Ban Thue'ng vii Tinh Uy, UBND tinh dê xin
kMn chi dao, dng the'i phM hçp vó'i các Se', ban, ngành, dja phuong lien quan
d t chüc, trin khai các boat dng theo kê hoach dé ra.
- Giao Ban Xáy dyg Doàn Tinh Doàn:
b phn thuO'ng true tham
muu cho Ban Thuông vi Tinh Doàn theo döi, dOn doe, hem tra vic trien khai
k hoach trong toàn tinh; là du mi phi hçp ve'i Ban Thanh then Quân di chü
trI cüng các ban, b phn tham muu chü'c các hoat dng Lê thãp nen tn an, Le
diem:
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thã den hoa däng và chuoTig trinh ngh thut "Tiê} bu'ó'c qudn hành - Khát vQng
non song "; chi d?o to chüc chuang trinh "Bi7a corn gia dIn/i - Am tInh lông Me"
trong toân Doân; phôi h9p Vin y hçc cO truyên thãnh phô H ChI Minh t chc
Chi.rong trInh ldiárn bnh, ttx van sirc khOe, cap phát thuc rnin phi t?i huyên
Vinh Linh; phôi hçp Doàn Thanh then TOng Cong ty cô phân Báo hiêrn Hang
khOng tO c1ii.rc chuorig trInh ye nguOn näm 2020; vn dng nguOn 1irc tO chüc
chtrang trInh; chuãn bj h thông tài 1iu phic vi cong tác tuyên truyn; phi hçp
vó'i Dài Phátthanh - Truyên hlnh tinh, các Ca quan, thông tan báo chI trén dja
ban thra tin ye các hoat dng "Den oi dáp nghia ", "UOng nu'ó,c n/ia nguOn" cüa
tuôi tré toân tinh.
- Giao Ban Pliong trào thanh niCn Tinh Doàn: Lam vic vói các ban,
ngành lien quan darn báo nguOn din, an ninh, y tê cho hot dng L thàp nn tn
an, Lê thâ den hoa dáng và chuong trinh ngh thut "Tiêp bzthc quán /'zành Khát vQng non sOng"; chü trI tO chüc Chuang trIrih khárn bnh, tu van s1.rc khôe,
cap phát thuôc mien phi ti huyn Cam L, chuang trInh "Bia coin gia dInh Am tInh lông Mc" ti thj xa Quâng Trj; chü trI to chc hot dng thàp nén tn an
các Anh hing ha s t?i Nghia trang Lit s Quôc gia thrèng 9.
- Giao Ban Thanh tliiêu nhi tru'ôiig hQc Tz'nh Doàn: Chi tn to chüc hot
dng thäp nén tn an các Anh hung ha
tai Nghia trang Lit s Quoc gia
Truô'ng San; phôi hçip Doàn khôi Các ca quan Trungrnng to chi:rc L thàp nén
tn an các anh hung ha sl và chuong trinh Tuôi tré Khôi các ca quan Trung uang
vI biên dâo qué huong; tic hin các nhirn vii phãn cOng khác theo ké hoch.
- Giao Van pliông Tinh Doàn: Chü trl to chcrc hott dng trao, tng qua
cho các gia dInh chInh sách và các em h9c sinh có hoàn cánh dc bia khó khàn
vuçit khó h9c giOi; xây dirng dir toán kinh phi to chüc các hot dng tn an;
chun bj ca s vt chat và các diêu kin dam bão cho các hot dng.
2. Các huyn, thi, thành Doàn, Boàn trirc thuc
- Các dan vj chü dng vn dng nguOn lixc và báo cáo chü trucmg vci cap
u' Dãng, chInh quyn h trg nguOn hirc tO chirc chuang trInh "Bffa coin gia dInh
- Am tInh lông Mc" vâo trua ngày 26/7/2020; to chi.'rc "Lé tháp nén tn an các
Anh hirng lit s9" tai các NghTa trang lit s5, dâi tuôiig nhm 1it s5, các cong
trInh ghi cOng hit s, phân m các lit s vào ti ngày 2 6/7/2020.
- Các huyn, thj, thành Doàn và Doàn trrc thuc tham gia hoat dtng
câptinh:
+ Can cir ké hoch, chi tiêu phan bô 1rc luçing các dan vj, tO chüc phuo'ng
tin di và v& huy dng lirc 1u9ng can b, thanh nién, hoc sinh, sinh vién tham
gia hoat dung dung thñ gian và dja diem dã quy djnh. MOi dan vj khi tham gia
hoat dng 1 thp nn tn an mang theo dirng ci lao dng gOm: ChOi, tüi drng
rác, lim và chuan bj ti'r 05 dn 10 bao gai de dmg rae và bt h'ra dê thàp nén;
Chun bj phuang an an, nurc ung t,i ch cho lirc lug doàn viên, thanh then
cüa don vj; Sau khi có hiu lnh th.p huang, nn tai các phân m tr Ban To
chüc các doàn viên, thanh niên toã ra các khu m tién hành thàp huang, nén,
mi phn mO thp 01 cay huong, Oily nén (Vi trI dt nén & ló thông thiên dOi
diên vài bia mó), thap nén, huang dông thèi 01 luc.
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+ V trang phic: Doàn viên, thanh niên rnc trang phc áo Thanh niên
Viêt Nam, doàn viên, thanh niên khôi l'çrc hrçng vu trang mc trang phçic ngành.
+ Phân cong dOng chI BI thu (hoc Phó BI thtr) các huyn, thj, thành
Doan, Doãn true thuôc; Trçi 1 Thanh niên BCH B di Biên phông tinh, BCH
Quân sir tinh lam tnr&ng doàn phui trách vâ quân 1 Iirc luçmg thanh niên cüa
don vj trong suOt qua trinh ho?t dng.
Trên day là kê hoch to chirc chu'ong trInh ngh thut "Tiêp bu'ó'e quán
hành - Khát v9ng non song", Lé thàp nên tn an các Anh hung ha s, Lê thã den
hoa däng và tO chirc các hot dng an sinh xA hi, nhân kS' nim 73 nArn Ngây
Thuong binh - Lia s (27/7/1947- 27/7/2020). Ban Thu&ng V11 Tinh Doân yêu
cu cac don vi cn ci.'r kê hoach lriên khai thirc 1iin darn bão theo thôi gian và tiên
do dê ra./t/

Nol nhn:
- Ban Bi thu TW Doàn;
- ThuO'ng trirc Tinh ui', HDND, UI3ND,
UBMITQ VN tinli;
- Die Nguyen Anh Tun - Bi thtr T\V Doàn;
- Die Nguyen Ng9c Lrong — Bi thu TW Doàn;
- Die Nguyen Dang Quang - PBT TT Tinh üy; (b/c)
- D/e L ThI Lan Huong — UVBTV, Chü tjch
UBMTTQ Vit Narn tinh, Trir&ng Ban Dan
4n Tinh Uy;
- Die Hoàng Nam - PCT 'IT UBND tinh;
- Các Ban TNXP, DKTHTN, TG,
VPTWDoàn;
- Các Ban Dàng, VP Tinh us';
- UBND thj xã Quang Trj; S LD TB&XH;
VHTT&DL, Dài PTTH, Cong an, Din 1rc tinh (p/h)
- Ban Thanh niên Quân di; Doân Khôi các co
quan T\V; Doàn Thanh niCn TOng Cong ty cô
phân Báo hiém Hang không;
- DTN PH DH Hu t?i Quang Trj;
- BQL NTLS Quc gia Tnr&ng Scm; thrO'ng 9
- BQL Thành Co Quàng Tn;
- BTV các huyn, thj, thành Doàn, Doàn
true thuc;
- Các Ban, Van phong CQ Tinh Doàn;
(tlh)
- Các don vj sij nghip tnirc thuc Tinh Doàn;
- Website Tinh Doàn;
-LuuVP,XDD.

TM. BA-ONG V1J TINEI DOAN
BITHU

Trn Van Bong

