UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM

Số: 1103/U BND-VP

Bắc Yên, ngày 22 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giao nhiệm vụ cho các ngành
chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp
thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện
khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi:
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Phòng Văn hoá và Thông tin;
- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội;
- Trung tâm Truyền thông - Văn hoá;
- Trung tâm Y tế;
- Ban chỉ huy Quân sự huyện;
- Công an huyện;
- Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La Chi nhánh Bắc Yên.
Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-TTHĐND ngày 03/6/2021 của Thường trực
HĐND huyện về tổ chức Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII,
nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao:
1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Phân công chiến sỹ thực hiện công tác tiêu binh tại Lễ viếng Nghĩa trang
liệt sĩ huyện (Tại phiên Khai mạc Kỳ họp ngày 29/6/2021), thời gian có mặt tại
khu vực Nghĩa trang liệt sỹ huyện vào lúc 06h15’ ngày 29/6/2021.
2. Công an huyện
- Phân công 02 chiến sỹ Công an có mặt tại sân Hội trường Văn hoá huyện
vào lúc 06h15’ ngày 29/6/2021 để thực hiện nhiệm vụ mang vòng hoa viếng
Nghĩa trang liệt sỹ;
- Tăng cường lực lượng tuần tra, đảm bảo an ninh chính trị, trậ t tự an toàn
xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong thời gian diễn
ra kỳ họp.
3. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện
Xây dựng, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về Kỳ họp thứ nhất Hội đồng
nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; chú trọng tuyên truyền bằng
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các hình thức băng rôn, khẩu hiệu (Nội dung tuyên truyền có sự thẩm định của
Ban Tuyên giáo huyện ủy), xong trước 03 ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND
huyện khóa XVIII.
4. Trung tâm Truyền thông - Văn hoá huyện
- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện tuyên truyền về Kỳ
họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026;
- Chuẩn bị tăng âm, loa đài, hệ thống ánh sáng, xăng dầu và máy phát điện
(dự phòng mất điện lưới quốc gia); Cử nhân viên phục vụ trong suốt thời gian
diễn ra kỳ họp;
- Chuẩn bị nhạc chiêu hồn để phục vụ Đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang liệt
sỹ vào lúc 6h30’ ngày 29/6/2021;
- Chuẩn bị nhạc quốc ca tại phiên khai mạc kỳ họp hồi 07h30 ngày
29/6/2021;
- Tổ chức cắt và dán Makét Kỳ họp:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XVIII

KỲ HỌP THỨ NHẤT
Bắc Yên, ngày 29 tháng 6 năm 2021
- Trang trí Quốc huy, cờ tổ quốc trên phông chính Hội trường.
- Chuẩn bị khẩu hiệu phía trong và ngoài Hội trường:
+ Phía trong Hội trường:
Bên trái Hội trường (Nhìn từ phía cửa hội trường ngoài vào): Đoàn kết, đổi
mới, dân chủ, trí tuệ, sáng suốt quyết định các nội dung của Kỳ họp.
Bên phải Hội trường: Nhân dân các dân tộc Bắc Yên quyết tâm thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI.
+ Phía ngoài Hội trường:
Khẩu hiệu cổng: Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu đến dự Kỳ họp thứ
nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Cắm Hồng kỳ dọc hai bên đường (Từ Ngã ba đường Quốc lộ 37 đến cổng
Hội trường Văn hóa huyện ), xong trước 14h00 ngày 28/6/2021;
- Tổ chức vệ sinh trong và ngoài Hội trường Văn hoá huyện;
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- Bố trí bàn ghế cho: Chủ tọa kỳ họp, Thư ký kỳ họp; phối hợp bố trí bàn
ghế phục vụ công tác phòng chống dịch ngoài cửa Hội trường ;
- Bố trí phóng viên theo dõi, đưa tin tuyên truyền về kỳ họp;
- Xây dựng, phát các chương trình về nội dung, chương trình làm việc của
kỳ họp.
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
- Dọn dẹp vệ sinh khu vực trước cổng nghĩa trang và trong nghĩa trang;
- Bố trí công chức chuẩn bị các điều kiện có liên quan phục vụ Lễ viếng
nghĩa trang liệt sỹ; có mặt tại khu vực nghĩa trang liệt sỹ hồi 06h15' ngày
29/6/2021.
6. Trung tâm Y tế huyện: Phân công viên chức thực hiện công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19 tại Kỳ họp; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm theo quy định.
7. Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La - Chi nhánh
Bắc Yên: Tổ chức thu dọn vệ sinh khu vực từ Ngã ba đường Quốc lộ 37 đến cổng
Nghĩa trang liệt sĩ huyện; hoàn thành trước 17h00 ngày 28/6/2021.
8. Văn phòng HĐND&UBN D huyện
Chuẩn bị các tài liệu phục vụ kỳ họp; chuẩn bị kinh phí và các điều kiện
cần thiết, công tác hậu cần phục vụ kỳ họp.
Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nắm và khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.
Quá trình thực hiện có vướng mắc cần kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Văn
phòng HĐND-UBND) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- LĐ, CVVP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Kỳ

