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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện – Thái Ngọc Châu tại cuộc họp
thống nhất các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập huyện Đakrông
(01/01/1997-01/01/2022)
Ngày 12 tháng 11 năm 2021, UBND huyện Đakrông đã tổ chức phiên họp
thống nhất thực hiện các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập huyện
(01/01/1997-01/01/2022). Đồng chí Chủ tịch UBND huyện – Thái Ngọc Châu
và Phó Chủ tịch UBND huyện – Lê Đại Lợi chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp
có đại diện thường trực HĐND huyện, UB MTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo
Huyện ủy; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch
UBND thị trấn Krông Klang.
Sau khi nghe Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thông qua dự thảo
Phương án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập huyện
(01/01/1997-01/01/2022); ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia dự họp.
Chủ tịch UBND huyện – Thái Ngọc Châu kết luận:
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập huyện Đakrông là
một hoạt động chính trị hết sức có ý nghĩa, nhằm đánh giá lại những thành tựu
về kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện đã đạt được trong thời
gian qua; biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây
dựng và phát triển của huyện nhà. Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã thông
nhất chủ trương và đã được UBND huyện thông qua tại Kế hoạch số 01/KHUBND ngày 05/01/2021. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 có
những diễn biến phức tạp, do đó việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm
Ngày thành lập huyện phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương tránh
phô trương, hình thức. Nhằm triển khai thực hiện tốt các hoạt động đã đề ra,
UBND huyện đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung
cụ thể như sau:
1. UBND huyện thống nhất với các hoạt động đã được đề ra tại dự thảo
Phương án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập huyện
Đakrông. Gồm 07 hoạt động chính: Hoạt động tuyên truyền; Công trình chào
mừng 25 năm thành lập huyện; Tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân
tiêu biểu; Hoạt động triển lãm, trưng bày; Hoạt động tri ân; Chỉnh trang đô thị;
Tọa đàm ôn lại truyền thống 25 năm thành lập huyện.
Yêu cầu Phòng VH&TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và
UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia dự họp
về tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm để hoàn chỉnh Phương án trình
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UBND huyện ban hành; chú ý quy định về thời gian tổ chức thực hiện ở từng
hoạt động cụ thể.
2. Thống nhất bổ sung các nội dung cụ thể sau:
2.1. Thành phần khách mời tại buổi Tọa đàm: Thống nhất mời các đại
biểu nguyên là Thường trực Huyện ủy qua các thời kỳ.
2.2. Lồng ghép triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa,
Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” với Trưng
bày các sản phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp trên địa
bàn huyện và triển lãm nhiếp ảnh chủ đề “ Đakrông trên hành trình hội nhập và
phát triển”
2.3. Số lượng Khen thưởng: Thống nhất số lượng khen thưởng được phân
bổ theo từng Khối thi đua – khen thưởng thuộc huyện và bổ sung các lực lượng
trực thuộc tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn huyện. Cụ thể: Chủ tịch UBND
huyện tặng Giấy khen cho 25 tập thể và 50 cá nhân tiêu biểu; xét chọn 05 tập
thể, 10 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
2.4. Trung tâm VHTT-TDTT huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có
liên quan bổ sung các hoạt động sau:
- Tổ chức họp báo: nhằm quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người,
truyền thống văn hóa của huyện Đakrông; những thành tựu của Đảng bộ và
Nhân dân Đakrông đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã
hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại……..góp phần thu hút đầu tư, đẩy mạnh
phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 25 năm
thành lập huyện vào khoảng tháng 12/2021 và Chương trình văn nghệ chào
mừng tại buổi Tọa đàm ôn lại truyền thống;
- Xây dựng phóng sự truyền hình và phóng sự ảnh về sự phát triển của
Đakrông trong 25 năm xây dựng và phát triển để đăng tải trên Truyền hình tỉnh
Quảng Trị và trình chiếu tại buổi Tọa đàm kỷ niệm.
3. Nhiệm vụ trong thời gian tới:
3.1. Phòng Văn hóa và Thông tin: Là cơ quan chủ trì tham mưu UBND
huyện theo dõi các phòng, ban trong quá trình triển khai thực hiện Phương án tổ
chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập huyện Đakrông đảm bảo về
các nội dung và thời gian yêu cầu.
Tham mưu UBND huyện xây dựng, hoàn chỉnh kịch bản về tổ chức buổi
Tọa đàm ôn lại truyền thống 25 năm thành lập huyện (diễn văn truyền thống,
chương trình buổi tọa đàm, khách mời……..)
3.2. Các cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu UBND huyện triển khai các
hoạt động được giao tại Phương án chủ động lập dự trù kinh phí thực hiện
chuyển Phòng TC-KH tổng hợp; Thời gian hoàn thành trước ngày 22/11/2021.
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3.3. Giao Phòng TC-KH xem xét, tổng hợp nhu cầu kinh phí và tham mưu
UBND huyện Quyết định hỗ trợ các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo đúng quy
định. Đồng thời, tham mưu UBND huyện Báo cáo kinh tế - xã hội, QP-AN
trong 25 năm (01/01/1997-01/01/2022) trên địa bàn huyện.
3.4. Giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện văn bản hướng dẫn triển
khai thực hiện công tác bình xét khen thưởng và các nội dung khác có liên quan.
3.5. Ban Quản lý DA ĐTXD và PTQĐ huyện: Chủ trì, phối hợp với
Phòng Tài chính – Kế hoạch và các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát và
tham mưu UBND huyện phương án khắc phục, sửa chữa các điểm hư hỏng tại
Nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân kiều, Pa cô huyện.
3.6. Huyện đoàn: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức
triển khai thực hiện tốt Cuộc thi ảnh, clip chủ đề “25 năm hành trình thay đổi”
trên địa bàn huyện.
3.7. Phòng GD&ĐT: Chỉ đạo các đơn vị trường học tiếp tục hướng dẫn
đẩy mạnh phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực”, gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các đơn vị trường học;
đồng thời, tích cực tham gia Cuộc thi ảnh, clip chủ đề “25 năm hành trình thay
đổi” và các phong trào khác.
3.8. Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu UBND huyện văn bản
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phát động phong trào
“đường làng, ngõ xóm, cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp”.
4. Các cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu UBND huyện thực hiện các hoạt
động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập huyện chủ động xây dựng phương án dự
phòng khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện có những diễn biến
phức tạp.
UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND huyện;
- Chánh, các Phó VP;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, VX.
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