UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:595 /UBND-VHTT

Bắc Yên, ngày 13 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giao chuẩn bị các điều kiện
tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp
hạng di tích quốc gia Đèo Chẹn,
xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên,
tỉnh Sơn La.

Kính gửi:

- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện;
- Ủy ban nhân dân xã Hua Nhàn;
- Trường Tiểu học Hua Nhàn.

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND huyện
về Tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử Đèo Chẹn, xã Hua Nhàn,
huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
Sau khi thống nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, Ủy
ban nhân dân huyện dự kiến tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử
Đèo Chẹn, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên vào ngày 22/4/2021, tại Điểm trường
Tiểu học bản Đèo Chẹn, xã Hua Nhàn.
Để đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công buổi Lễ, Chủ tịch UBND
huyện giao:
1. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
- Chủ trì, khâu nối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, các cơ quan
liên quan, UBND xã Hua Nhàn chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ đón nhận
Bằng công nhận Di tích lịch sử Đèo Chẹn, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên;
- Tham mưu xây dựng Giấy mời của UBND huyện;
- Tham mưu bài phát biểu cho Lãnh đạo UBND huyện tại buổi Lễ;
- Lập dự toán kinh phí, gửi phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định
chậm nhất ngày 15/4/2020;
2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện: Thẩm định chương trình,
bài phát biểu của lãnh đạo huyện; Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham
mưu phát hành giấy mời đại biểu tham dự Lễ đón bằng công nhận; Chỉ đạo thực
hiện công tác tổ chức tại Lễ đón bằng công nhận.
3. Giao Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện
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- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Hua Nhàn trang trí khánh tiết; chuẩn bị
tăng âm, loa đài, nhạc chào cờ;
- Chủ trì, phối hợp với đội văn nghệ của xã chuẩn bị Chương trình văn nghệ
chào mừng gồm 05 tiết mục;
- Cắm cờ hồng kỳ từ trục Quốc lộ 37 đến khu vực tổ chức buổi lễ;
- Chuẩn bị giá để bằng công nhận di tích;
- Đăng tải các thông tin tuyên truyền về Lễ công bố công nhận Bằng Di tích
lên cổng thông tin điện tử của huyện; cử phóng viên ghi hình, tuyên truyền cho
buổi lễ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Thẩm định dự toán kinh phí,
trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt xong trước 16/4/2021.
5. Giao UBND xã Hua Nhàn
- Chuẩn bị bài phát biểu nhận nhiệm vụ Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị
di tích;
- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện đảm bảo công tác
trang trí khánh tiết, chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ;
- Phối hợp với Trường Tiểu học Hua Nhàn chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật
chất và các điều kiện khác để đảm bảo cho tổ chức của buổi lễ thành công;
- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phân công lực lượng đảm bảo
an ninh trật tự tại buổi lễ;
- Mời đại biểu của xã, bản và chỉ đạo chính quyền các bản, thông tin tuyên
truyền, mời Nhân dân bản Đèo Chẹn tới dự buổi lễ;
- Chỉ đạo thực hiện công tác lễ tân, chuẩn bị nước uống cho đại biểu.
6. Giao Trường Tiểu học Hua Nhàn: Chuẩn bị địa điểm, bàn ghế và các
điều kiện khác để đảm bảo cho tổ chức của buổi lễ thành công ; Chỉ đạo tổng vệ
sinh khu vực diễn ra buổi lễ.
Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VHTT.
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