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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Khởi nghĩa Trà Bồng
và miền Tây Quảng Ngãi
Ngày 09/8/2019, đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Khởi nghĩa Trà Bồng và miền
Tây Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ. Dự họp
có đồng chí Vũ Tùng Vi, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Tuyên
giáo Tỉnh uỷ và lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông
tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
Điện lực Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Văn
phòng UBND tỉnh; Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện
Trà Bồng, Tây Trà. Sau khi nghe Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Cơ quan
Thường trực Ban Tổ chức) và UBND huyện Trà Bồng báo cáo công tác chuẩn bị
tổ chức Lễ; các ý kiến tham gia góp ý, đề xuất của các thành viên dự họp, đồng
chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
1. UBND tỉnh biểu dương các đồng chí trong Ban Tổ chức và cơ quan
Thường trực Ban Tổ chức đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo Kế
hoạch số 33/KH-UBND ngày 06/3/2019; Thông báo phân công nhiệm vụ số
01/TB-BTC ngày 29/3/2019 của Trưởng Ban tổ chức Lễ. Yêu cầu các Thành
viên Ban Tổ chức và các cơ quan tiếp tục triển khai nhiệm vụ, trong đó tập trung
một số nhiệm vụ quan trọng sau đây:
a) Tham gia góp ý dự thảo bài Diễn văn Lễ kỷ niệm, gửi lại Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch để tổng hợp, hoàn chỉnh.
b) Phân công đồng chí Huỳnh Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban Tổ chức điều hành kịch bản Lễ (MC).
c) Thống nhất tổ chức mời cơm thân mật đại biểu dự Lễ tại huyện Trà
Bồng vào chiều ngày 28/8/2019. UBND huyện Trà Bồng tổ chức.
d) UBND các huyện Trà Bồng, Tây Trà lưu ý việc cử lãnh đạo đại diện
lên nhận Huân chương, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như ý kiến
đồng chí Trưởng Ban tổ chức Lễ.
e) Tổ chức Lễ Tri ân; đưa đón các đồng chí lão thành cách mạng thuộc 3
đơn vị vũ trang 89, 299, 339:
- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch và UBND các huyện có liên quan tổ chức Lễ Tri ân các đồng chí
lão thành cách mạng thuộc 3 đơn vị vũ trang 89, 299, 339 (tổ chức vào sáng

ngày 28/8/2019 tại Nhà khách T50); liên hệ, bố trí nơi ăn nghỉ và tổ chức đưa
đón các đồng chí đang sinh sống tại các tỉnh: Đăk Lăk, Kon Tum, Lâm Đồng,
Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh về dự Lễ Tri ân và Lễ Kỷ niệm.
- Giao UBND các huyện: Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ,
Sơn Tịnh, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi liên hệ, đưa đón các đồng chí
đang sinh sống trên địa bàn các huyện, thành phố dự Lễ Tri ân và Lễ Kỷ niệm
(chiều ngày 28/8/2019 tại huyện Trà Bồng). Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
gửi danh sách cụ thể để UBND các huyện thực hiện.
2. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
a) Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực và nhiệm vụ
được giao tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 09/3/2019 của UBND tỉnh;
Thông báo số 01/TB-BTC của Ban Tổ chức.
b) Chỉ đạo đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh hoàn chỉnh kịch bản Chương
trình nghệ thuật chào mừng Lễ với thời lượng khoảng 35-40 phút; chủ động phối
hợp với UBND huyện Trà Bồng và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động
văn hoá, thể thao quần chúng theo Kế hoạch đã ban hành.
c) Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan
chủ trì) tổ chức họp báo và các hoạt động truyền thông Lễ Kỷ niệm.
d) Lập phương án đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ, đưa đón đại biểu Trung
ương và ngoài tỉnh dự Lễ.
đ) Hoàn chỉnh Ma-ket Giấy mời, danh sách đại biểu, bài Diễn văn, trình
UBND tỉnh ký ban hành Giấy mời và phân công lãnh đạo UBND tỉnh đọc Diễn
văn Lễ Kỷ niệm.
e) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Trà Bồng tổ chức
Lễ Tri ân, mời cơm thân mật và các hoạt động khác có liên quan.
3. Giao Sở Y tế chỉ đạo việc kiểm tra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
theo Kế hoạch tổ chức Lễ; bố trí xe cứu thương, cơ số thuốc, cử bác sĩ, điều
dưỡng, sẵn sàng phương án chăm sóc sức khoẻ cho các đồng chí lão thành cách
mạng, các đại biểu lớn tuổi dự Lễ.
4. Giao Văn phòng UBND tỉnh:
a) Chủ trì, phối hợp với các Văn phòng: Tỉnh uỷ, HĐND, UBMTTQVN
tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức đưa đón các đồng chí nguyên lãnh đạo
tỉnh qua các thời kỳ về dự Lễ; phối hợp với Sở Y tế bố trí bác sĩ đi cùng xe (do
các Văn phòng chuẩn bị) đưa đón các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh lớn tuổi dự
Lễ, bảo đảm sức khoẻ và theo nguyện vọng của các đồng chí (trong đó có đ/c
Phạm Thanh Biền, đ/c Vũ Tùng Vi).
b) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ việc đề nghị Trung
ương khen thưởng Huân chương Sao vàng (hoặc phần thưởng cao quý của Nhà
nước) cho Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi.
5. UBND huyện Trà Bồng
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a) Khẩn trương phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh
Đề cương trưng bày và tổ chức chỉnh lý trưng bày, bảo đảm hoàn thành trước
ngày tổ chức Lễ; tiếp tục tổ chức trùng tu, tôn tạo di tích theo Kế hoạch.
b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, cung cấp số liệu tổng công
suất tải điện phục vụ tổ chức Lễ cho Điện lực Quảng Ngãi để có kế hoạch cấp
điện và dự phòng nguồn điện bảo đảm liên tục, an toàn.
c) Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt các hoạt
động văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng; tổ chức mời cơm thân mật; tổ
chức Lễ Kỷ niệm theo Kế hoạch.
6. UBND huyện Tây Trà tiếp tục triển khai các hoạt động trùng tu, tôn tạo
di tích liên quan đến cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi thuộc
địa bàn quản lý; phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND huyện
Trà Bồng tổ chức Lễ Kỷ niệm theo Kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành.
7. Các sở, ban ngành, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các
huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Kế
hoạch số 33/KH-UBND ngày 06/3/2019 và nhiệm vụ giao tại Thông báo này;
tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Lễ Kỷ niệm theo đề nghị của Sở
Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Trà Bồng. Trường hợp thực hiện
các nhiệm vụ được giao có phát sinh kinh phí ngoài dự toán, các đơn vị đề xuất,
gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng hợp, trình UBND tỉnh (qua Sở Tài
chính) xem xét, quyết định.
Nay thông báo kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh để các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cá nhân,
tổ chức có liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/cáo); TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đ/c Phạm Thanh Biền, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ;
- Đ/c Vũ Tùng Vi, nguyên PCT HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính, Công
an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Điện lực
Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP,PCVP, các Phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt325).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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