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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:      /KH - UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh  Yên, ngày       tháng     năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Lễ mít tinh; Chương trình Nghệ thuật Chào mừng thành công  
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;  

phục vụ Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc; 

 chỉnh trang đô thị và phối hợp tuyên truyền trực quan 

------------------------ 

 

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/TBTTTCPV, ngày 31/3/3020 của Tiểu ban Tuyên 

truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TBTTTCPV, ngày 14/4/2020 của Tiểu Ban 

Tuyên truyền tổ chức phục vụ Đại hội về Tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025;  

Thực hiện Công văn số 05-CV/TBTTTCPVĐH, ngày 14/4/2020 của Tiểu Ban 

Tuyên truyên tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố về việc phân công nhiệm 

vụ chi tiết cho các cơ quan đơn vị, các đồng chí thành viên Tiểu ban, trực tiếp tham 

gia các công việc theo Kế hoạch; 

UBND thành phố Vĩnh Yên, xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh; Chương 

trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc 

lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; Lễ Dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh 

Vĩnh Phúc; Công tác chỉnh trang đô thị và phối hợp tuyên truyền trực quan, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Nhằm giúp cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thành phố Vĩnh Yên nói 

riêng và  tỉnh Vĩnh Phúc nói chung nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò to lớn của việc tổ 

chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp Tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII tiến tới Đại hội lần 

thứ XIII của Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất 

nước; từ đó tạo sự vui tươi phấn khởi, thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành 

động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

các cấp Tỉnh Vĩnh Phúc, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vào cuộc sống. 

Tạo động lực, khí thế vui tươi, phấn khởi, thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng 

viên và mọi tầng lớp nhân dân, dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc ra sức thi đua, lập thành tích 

chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Khơi dậy và 

phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức 



2 
 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.  

2. Yêu cầu 

Công tác chuẩn bị và tổ chức phải được nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng, chu 

đáo, công phu từng khâu, từng nội dung đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính 

trị tư tưởng của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy và Thành ủy; Công tác tổ chức phải 

được thực hiện một cách sáng tạo với nội dung phong phú, hình thức sinh động, thiết 

thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân trong tỉnh, góp phần vào sự thành công của Đại hội. 

Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo sâu rộng, có hệ thống, an toàn, thiết 

thực, hiệu quả, không hình thức, lãng phí. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Tổ chức Lễ Mít tinh Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

1.1. Quy mô tổ chức cấp tỉnh (dự kiến 800 đại biểu dự)  

1.2. Chủ trì tổ chức: Thành ủy - HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam thành phố.  

1.3. Các cơ quan, đơn vị phối hợp và tham gia phục vụ  

Đề nghị các đơn vị của Tỉnh phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy; Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an 

Tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc; Đài Phát thanh và Truyền 

hình Vĩnh Phúc; Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. 

Đề nghị các đơn vị của Thành phố phối hợp: Văn phòng Thành ủy; Ban 

Tuyên giáo Thành ủy; Uỷ ban MTTQ thành phố; Thành đoàn Vĩnh Yên. 

Phân công các đơn vị của Thành phố: Văn phòng HĐND-UBND; Ban chỉ huy 

quân sự thành phố Vĩnh Yên; Công an Thành phố; Điện lực Vĩnh Yên; Phòng Quản lý đô 

thị; Ban QLDA; Phòng Văn hóa và Thông Tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Lao 

động TB&XH; Trung Tâm Văn hóa , Thông tin và Thể thao; UBND phường Khai Quang. 

1.4. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Lễ mít tinh được tổ chức sau khi kết thúc Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Vĩnh Phúc lần thứ XVII. 

- Địa điểm: Tổ chức tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc. 

1.5. Đại biểu dự mít tinh (đảm bảo đủ chỗ trong Nhà hát). 

* Đại biểu mời dự: 

- Đại biểu Tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; Uỷ 

viên Ban thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành, Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII; Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo các Hội 

đặc thù tỉnh (dự kiến 100 đại biểu). 

- Đại biểu các huyện, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy: Thường trực Huyện ủy, 

Thường trực Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (dự kiến 30 đại biểu). 

- Đại biểu thành phố Vĩnh Yên: Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam thành phố; Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ; Trưởng các 
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phòng, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân của thành phố; Bí thư, phó Bí thư các Chi, 

Đảng bộ trực thuộc thành phố; các hội đặc thù thành phố...(Dự kiến 100 đại biểu). 

* Đại biểu triệu tập:  

- Đại biểu thành phố: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMT Tổ 

quốc, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể của 9 xã, phường; Bí thư chi bộ, tổ trưởng 

tổ dân phố, trưởng Ban công tác mặt trận các khu dân cư của 9 xã, phường; đại 

diện đoàn viên, hội viên các hội: Hội Nông dân, Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn 

thanh niên của 2 phường Khai Quang, Đống Đa mỗi đơn vị bố trí 5 đại biểu dự; 

Hiệu trưởng các nhà trường thuộc thành phố (dự kiến 370 đại biểu). 

- Tỉnh Đoàn (Thành Đoàn Vĩnh Yên phối hợp): Huy động 200 đoàn viên 

tham dự (mặc đồng phục đoàn). 

1.6. Công tác chuẩn bị 

- Đảm bảo cơ sở vật chất, hội trường, tuyên truyền, trang trí khánh tiết, phục 

vụ, bàn ghế, hoa, biển bàn... 

- Tổ chức vệ sinh, vận hành âm thanh, ánh sáng, phục vụ điện, nước, an ninh 

trật tự, y tế.  

- Phân công nhiệm vụ, triển khai phương án phối hợp giữa các lực lượng; Đại 

biểu dự kiến mời, in ấn, gửi giấy mời Đại biểu, đón tiếp đại biểu. 

- Xây dựng Chương trình, kịch bản chi tiết, tập luyện, tổng duyệt và thực 

hiện chương trình theo kịch bản được duyệt. 

- Tổ chức truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Vĩnh Phúc. 

- Thực hiện ghi hình tư liệu và truyền tải các thông điệp chủ đề, mục tiêu Đại hội. 

- Lên phương án đón tiếp và bố trí chỗ ngồi đại biểu. 

- Lên phương án và bố trí bàn, ghế ngồi phục vụ ký kết giao ước thi đua thực 

hiện Nghị quyết Đại hội. 

1.7. Chương trình Lễ mít tinh chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, thời lượng dự kiến 120 phút. 

- Đón tiếp đại biểu. 

- Chương trình Nghệ thuật chào mừng (có kịch bản chi tiết kèm theo). 

+ Thời lượng: 45 phút. 

+ Nội dung: Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ, quê hương 

Vĩnh Phúc. 

+ Thành phần tham gia: Nhà hát nghệ thuật Vĩnh Phúc và một số diễn 

viên, ca sỹ trung ương; lực lượng phục vụ (90 người). 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Báo cáo kết quả Đại hội. 

- Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. 

- Đại diện Đoàn thanh niên hưởng ứng phát động phong trào thi đua. 

- Ký kết giao ước thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Vĩnh Phúc lần thứ XVII. 
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- Kết thúc Lễ mít tinh. 

1.8. Bố trí sân khấu và khu vực ngồi Đại biểu 

- Sử dụng phông in phun toàn bộ sân khấu theo Maket được duyệt. 

- Sử dụng hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo phục vụ tốt buổi lễ. 

- Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, phù hợp với nội dung 

kịch bản Chương trình nghệ thuật và nội dung Lễ mít tinh được duyệt. 

- Bố trí không gian, trang trí sân khấu nghiêm túc, khoa học, phù hợp với 

tính chất Lễ mít tinh. 

- Bố trí khu vực Đại biểu theo sơ đồ, phù hợp với khán phòng, tạo hình khối 

đẹp, nghiêm trang. 

* Mời đại diện dự tổng duyệt chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh 

Phúc; Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc; Công an tỉnh Vĩnh Phúc; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh 

Phúc; Thường trực Thành ủy; Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; Ban Tuyên giáo 

Thành ủy; Văn phòng Thành ủy; Văn phòng HĐND&UBND thành phố; Thành Đoàn 

Vĩnh Yên (trước 2 ngày diễn ra lễ mít tinh).  

2. Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII 

2.1. Quy mô tổ chức cấp tỉnh (dự kiến khoảng 3000 đại biểu và nhân dân tham dự). 

2.2. Chủ trì tổ chức: Thành ủy - HĐND-UBND-UBMTTQ thành phố Vĩnh Yên. 

2.3. Thời gian, địa điểm tổ chức 

- Thời gian: Buổi tối sau khi kết thúc Đại hội từ 1 đến 3 ngày. 

- Địa điểm: Quảng Trường Hồ Chí Minh. 

2.4. Các cơ quan, đơn vị phối hợp và tham gia phục vụ  

Đề nghị các đơn vị của Tỉnh phối hợp: Văn phòng Tỉnh Ủy; Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an Tỉnh; Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc; 

Điện lực Vĩnh Phúc; Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. 

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Thành ủy phối hợp: Ban Tuyên giáo Thành 

ủy; Văn phòng Thành ủy; Uỷ ban MTTQ thành phố; Thành Đoàn Vĩnh Yên.  

Phân công các đơn vị của thành phố: Văn phòng HĐND-UBND; Ban chỉ 

huy quân sự Vĩnh Yên; Công an Thành phố; Điện lực Vĩnh Yên; Phòng Quản lý 

đô thị; Ban quản lý Dự án; Phòng Văn hóa và Thông Tin; Phòng Giáo dục và đào 

tạo; Trung Tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; UBND phường Khai Quang. 

2.5. Đại biểu mời dự  

- Đại biểu Tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh; Uỷ viên BTV, Uỷ viên BCH khóa XVII; các đồng chí lãnh đạo các Sở, 

ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo các Hội đặc thù tỉnh (dự kiến 100 đại biểu) 

- Đại biểu các Sở, ngành của tỉnh (mỗi đơn vị 10 người). 

- Đại biểu các Huyện ủy, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy: Thường trực Huyện 

ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; (dự kiến 50 đại biểu). 

- Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc: Bố trí 1000 đoàn viên dự. 
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- Đại biểu Thành phố Vĩnh Yên: Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQ thành phố; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thành ủy, các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể thành phố (dự kiến 100 đại biểu).  

- Đại biểu cơ sở thuộc thành phố mời: Bí thư, phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực 

thuộc; trưởng, phó các phòng, ban, ngành thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 

các xã, phường; Trưởng đoàn thể các phường, xã; Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, 

Trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư; Đại diện đoàn viên, hội viên các Hội: 

Nông dân, Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn thanh niên mỗi xã, phường tối thiểu 50 đại 

biểu dự (dự kiến 500 người). 

- Nhân dân Thành phố Vĩnh Yên tham dự, thưởng thức Chương trình Nghệ 

thuật Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến trên 1000 người). 

2.6. Công tác chuẩn bị 

- Thực hiện lắp đặt hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng nghệ thuật ngoài 

trời, đảm bảo an toàn, hoành tráng, kết nối với không gian quảng trường. 

- Tổ chức tuyên truyền, bố trí bàn, ghế, hoa, biển bàn... cho đại biểu và nhân 

dân tham dự thưởng thức Chương trình nghệ thuật. 

- Tổ chức vệ sinh, vận hành âm thanh, ánh sáng, phục vụ điện, nước, an ninh 

trật tự, y tế.  

- Phân công nhiệm vụ, triển khai phương án phối hợp giữa các lực lượng; Đại 

biểu dự kiến mời, in ấn, gửi giấy mời Đại biểu, đón tiếp đại biểu. 

- Xây dựng Chương trình, kịch bản chi tiết, tập luyện, tổng duyệt và thực 

hiện chương trình theo kịch bản được duyệt. 

- Tổ chức đưa đón, tập luyện và tổng duyệt; 

- Tổ chức đón tiếp đại biểu, mời đại biểu vào vị trí đã chuẩn bị sẵn (Dự kiến 

Đại biểu mời dự chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, đại biểu và nhân dân khoảng 3.000 người 
tham dự). Bố trí 200 bàn ghế VIP. 

2.7. Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. Thời lượng dự kiến 100 phút. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, phát biểu khai mạc Chương trình biểu 

diễn nghệ thuật. 

- Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII: 

+ Thời lượng: 90 phút. 

+ Nội dung: Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ, quê hương Vĩnh 

Phúc và mọi miền đất nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

+ Thành phần tham gia: Các ca sỹ Trung ương và diễn viên múa Nhà hát Trường 

VHNT Quân đội; Học viện âm nhạc Hà Nội; Nhà hát nghệ thuật Vĩnh Phúc. (150 người). 

(Có kịch bản chi tiết kèm theo) 

 2.8. Bố trí sân khấu và khu vực ngồi Đại biểu 
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- Bố trí không gian, trang trí sân khấu khoa học có tính nghệ thuật, thẩm mỹ 

cao, phù hợp với không gian chung của Quảng trường và phù hợp với tính chất của 

Chương trình nghệ thuật Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Vĩnh Phúc lần thứ XVII. 

- Bố trí khu vực Đại biểu theo sơ đồ, không gian mở, đảm bảo an ninh trật tự. 

- Sân khấu lắp ghép với diện tích 400m2 minh họa mô phỏng theo biểu tượng 

Vĩnh Phúc, Sử dụng khung và màn hình Led trình chiếu minh họa hình ảnh Chương 

trình Nghệ thuật và Maket Lễ mít tinh đã được duyệt; Lắp dựng khung bệ bố trí hệ 

thống âm thanh, ánh sáng tại phía trước sân khấu để phục vụ buổi lễ. 

- Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, có trang trí và sử dụng 

đạo cụ minh họa phù hợp với kịch bản được duyệt; Có sự tham gia của ca sỹ Trung 

ương nổi tiếng, sao mai và các nghệ sỹ múa Học Viện âm Nhạc Hà Nội; Nhà hát 

trường Văn hóa Nghệ thuật Quân; Nhà hát nghệ thuật Vĩnh Phúc. 

* Mời đại diện dự tổng duyệt Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành 

công Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn 

phòng Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc; Tỉnh Đoàn Vĩnh 

Phúc; Công an tỉnh Vĩnh Phúc; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc; Thường trực 

Thành ủy, HĐND, UBND; Uỷ ban MTTQ thành phố; Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

Văn phòng Thành ủy; Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Thành đoàn Vĩnh 

Yên (trước 02 ngày diễn ra Chương trình).  

3. Chương trình Lễ Dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc. 

3.1. Chủ trì thực hiện: Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố.  

3.2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện: 

- Đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp nghi thức tiêu binh. 

- Giao phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố, Trung Tâm Văn hó - Thông tin và Thể thao, Ban QLDA đầu tư và xây 

dựng Thành phố, UBND phường Khai Quang thực hiện nội dung Nghi lễ dâng hương 

tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Tỉnh Vĩnh Phúc và phục vụ các điều kiện cần thiết. 

3.3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Trước phiên trù bị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

- Địa điểm: Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Tỉnh Vĩnh Phúc. 

3.4. Thành phần  

Toàn bộ các Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. 

3.5. Chương trình Lễ dâng hương 

- Đại biểu tập trung tại Đài tưởng niệm vào sân hành lễ, làm lễ dâng hương, 

tưởng niệm. 

- Lễ dâng hoa. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Lễ dâng hương. 

- Lễ tưởng niệm. 

- Toàn thể các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 

XVII. Thắp hương tại Đài tưởng niệm và các nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ. 
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(Có Chương trình chi tiết kèm theo) 

 3.6. Công tác chuẩn bị 

 - Thực hiện tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên tại khu tưởng 

niệm Liệt sĩ Tỉnh. 

 - Phối hợp tập luyện tiêu binh, dâng hoa. 

 - Chuẩn bị lễ, hương, hoa, vòng hoa. 

 - Duyệt các nội dung, chương trình tưởng niệm. 

 - Đảm bảo trang âm, ghi hình, đưa tin Lễ dâng hương. 

 - Phân công chuẩn bị phục vụ các Đại biểu thắp hương. 

 4. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền 

thông Vĩnh Phúc tổ chức tuyên truyền trực quan trên cổng thông tin điện tử, 

bảng điện tử trên địa bàn thành phố 

4.1. Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc, phối 

hợp với các cơ quan tuyên truyền của tỉnh. Tổ chức tuyên truyền trực quan trên các 

tuyến đường chính thành phố Vĩnh Yên (Đặc biệt tuyến đường Kim Ngọc, Hai Bà 

Trưng, Nguyễn Trãi, Lý Thái Tổ, Hùng Vương, Mê Linh, QL2, Nguyễn Tất 

Thành...); Tỉnh đảm bảo thực hiện: 

+ Cụm pano cổ động tấm lớn 30 cụm. 

+ Khẩu hiệu 200 chiếc. 

+ Cờ hồng kỳ 500 chiếc. 

+ Pano phướn 500 chiếc. 

+ Cụm biểu tượng Đại hội 10 cụm. 

4.2. Thành phố Vĩnh Yên phối hợp: Để tránh chồng chéo, trải đều tuyên 

truyền trên địa bàn thành phố, bổ sung tuyên truyền tại các khu vực trung tâm, trên 

các trục đường, tuyến phố đảm bảo công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất. 

+ Về Pano tấm lớn: 07 Pano, cụ thể: 01 Pano đầu thành phố gần Cổng chào 

phía Đông Thành phố (gần Big C); 02 Pano (hai mặt) đầu thành phố gần Cổng 

chào phía Tây Thành phố (phường Hội Hợp); 01 Pano ngã tư gần Trường VHNT 

Vĩnh Phúc; 03 Pano (ba mặt) tại vườn hoa Dốc Láp. 

+ Về Pano tấm nhỏ: 200 chiếc;  

+ Băng zôn: 100 chiếc (giao thêm mỗi xã phường 5 chiếc = 45 chiếc); 

+ Cờ hồng kỳ: 1.000 chiếc;  

+ Cờ ngũ sắc: 6 cụm;  

+ Cờ đuôi cá: 1.500 chiếc. 

Thiết kế, lên maket và dàn dựng hình ảnh, mở chuyên trang chuyên mục trên 

cổng thông tin điện tử thành phố Vĩnh Yên; bảng điện tử trên địa bàn thành phố. 

5. Về công tác chỉnh trang đô thị 

UBND thành phố dự kiến thực hiện việc cải tạo, sửa chữa, bổ sung và làm mới 

hệ thống điện trang trí và thực hiện công tác lắp đặt, trang trí hoa tại một số tuyến 

đường, khu vực trung tâm của thành phố, cụ thể:  
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5.1. Cải tạo, sửa chữa, bổ sung và làm mơi hệ thống điện trang trí tại một số 

tuyến đường, gồm: đường Kim Ngọc (từ vườn hoa Dốc Láp đến giao với đường Hồ 

Xuân Hương); đường Hùng Vương (từ đoạn giao với đường Lê Lợi đến đường Kim 

Ngọc); Lý Thái Tổ (từ đoạn giao với QL2 đến giao với đường Nguyễn Trãi); đường 

Nguyễn Trãi, đường Hai Bà Trưng, khu vực ngã 5 Gốc Vừng và thực hiện sửa chữa, 

thay màn hình điện tử tại đảo giao thông Bến xe Khai Quang và Ngã 5 Gốc Vừng. 

- Nguồn vốn: Xã hội hóa. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Vĩnh Phúc trước 2 tuần.  

5.2. Trang trí hoa tại một số tuyến đường, đảo giao thông, gồm: đường Kim 

Ngọc (từ vườn hoa Dốc Láp đến giao với đường Hồ Xuân Hương); đường Hùng 

Vương (từ đoạn giao với đường Lê Lợi đến đường Kim Ngọc); Lý Thái Tổ (từ đoạn 

giao với QL2 đến giao với đường Nguyễn Trãi); đường Nguyễn Trãi, đường Hai Bà 

Trưng, đường văn Cao; đảo tròn Nhà thi đấu, đảo tròn Hợp Thịnh, đảo Gốc Vừng, 

đảo tròn Bến xe Khai Quang.  

- Nguồn vốn: Xã hội hóa. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Vĩnh Phúc trước 02 tuần.  

5.3 Về công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường 

Ra quân đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; Tổ chức kiểm tra, xử lý 

và duy trì nề nếp văn minh đô thị, vệ sinh môi trường. 

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên, liên tục từ 30/4/2020 đến kết thúc Đại hội 

Đại biểu toàn quốc.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí triển khai, tổ chức Lễ mít tinh và Chương trình nghệ thuật chào 

mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. Lễ dâng hương, phối hợp tuyên truyền trực quan và công tác duy trì 

quản lý đô thị, được bố trí từ nguồn kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Vĩnh Phúc lần thứ XVII. UBND thành phố lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính 

Vĩnh Phúc tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh quyết định. 

Kinh phí công tác chỉnh trang đô thị: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo 

các đơn vị liên quan kêu gọi xã hội hóa để thực hiện cong tác này. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND thành phố Vĩnh Yên 

Chủ trì xây dựng kế hoạch, xin ý kiến của các Sở, ngành, cơ quan của Tỉnh 

để thống nhất triển khai. Thời gian xong trước ngày 28/4/2020. 

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố: 

1.1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Tham mưu cho UBND thành phố, xây dựng Chương trình, kịch bản, tổng hợp 

dự toán các nhiệm vụ phục vụ Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Tỉnh Vĩnh 

Phúc, Lễ mít tinh và Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, thời gian xong trước ngày 21/4/2020. 
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Sau khi Chương trình, kịch bản được duyệt, chủ động phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tham mưu cho UBND 

thành phố các nội dung để tổ chức thành công Lễ mít tinh và Chương trình nghệ thuật 

chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. 

1.2. Văn phòng HĐND&UBND thành phố 

Lên sơ đồ, phương án, bố trí chỗ ngồi từng khu vực cho các đại biểu. 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, chuẩn bị về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị; ban hành giấy mời đại biểu thành phố, tổ chức đón tiếp và mời đại 

biểu tại Lễ mít tinh và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.  

Chủ trì phối hợp với Văn phòng Thành ủy lên phương án bố trí cán bộ và bàn, 

ghế ngồi phục vụ nội dung ký kết giao ước thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

Phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức Lễ 

Dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Tỉnh Vĩnh Phúc. 

1.3. Phòng Quản lý đô thị; Ban QLDA thành phố  

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt địa điểm, mặt 

bằng, điện chiếu sáng.... Chỉ đạo Đội trật tự đô thị thành phố phối hợp với Công an 

thành phố, UBND phường Khai Quang xây dựng và thực hiện các phương án đảm 

bảo ANTT, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại khu vực Quảng trường 

trước và trong thời gian diễn ra Lễ mít tinh và Chương trình nghệ thuật. 

Chỉ đạo các đơn vị dịch vụ công ích, thực hiện vệ sinh môi trường đô thị, tập 

trung ở khu vực Quảng trường, Nhà hát tỉnh, Đài tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc, 

phục vụ các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII. 

Tiến hành công tác chỉnh trang đô thị, điện hoa phục vụ Đại hội tỉnh. 

1.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố  

Phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND - UBND thành phố, 

Văn phòng Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc tổ chức đón tiếp và mời đại biểu về dự Lễ mít 

tinh và Chương trình Nghệ thuật vào vị trí ban tổ chức đã chuẩn bị. 

Trực tiếp mời Hiệu trưởng các nhà trường tham gia Lễ mít tinh và Chương 

trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

1.5. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố: Chủ động thực 

hiện các nội dung liên quan đến việc tổ chức, phục vụ Lễ Dâng hương tại Đài 

tưởng niệm Liệt sĩ Tỉnh Vĩnh Phúc theo thời gian, địa điểm đã được chỉ đạo. 

1.6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố 

Tổ chức thực hiện ghi hình tư liệu và tổ chức tuyên truyền, đưa tin kịp thời các 

sự kiện trên, trên cổng thông tin điện tử, bảng điện tử, trên hệ thống phát thanh, truyền 

hình của thành phố và của tỉnh. Phối hợp tuyên truyền trực quan, đảm bảo trang âm 

cho Chương trình Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Tỉnh Vĩnh Phúc. 

1.7. Công an thành phố 

 Xây dựng phương án, bố trí lực lượng, chỉ đạo Công an phường Khai Quang 

đảm bảo ANTT và bố trí nơi để xe cho đại biểu về dự lễ mít tinh và chương trình 

nghệ thuật tại Quảng trường. 
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1.8. Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vĩnh Yên 

Xây dựng phương án, phối hợp với Công an thành phố thực hiện tốt nhiệm 

vụ đảm bảo ANTT tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh trước, trong và sau khi 

diễn ra Lễ Mít tinh và Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. 

1.9. Điện lực Vĩnh Yên 

Xây dựng phương án và bố trí cán bộ trực, đảm bảo nguồn điện phục vụ cho 

các hoạt động chào mừng Đại hội tại khu vực Quảng trường và Nhà hát tỉnh. 

1.10. UBND phường Khai Quang 

Bố trí lực lượng, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành 

phố tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Tỉnh Vĩnh Phúc theo kế hoạch 

được duyệt. 

Xây dựng phương án, bố trí lực lượng tham gia phối hợp với các lực lượng chức 

năng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, bố trí khu vực để xe cho đại biểu và nhân dân tại 

khu vực Quảng trường, Nhà Hát tỉnh trong thời gian diễn ra Lễ mít tinh và Chương 

trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.                  

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp 

2.1. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc 

- Phối hợp với Thành ủy, UBND thành phố chuẩn bị và thực hiện một số nội 

dung trong chương trình Lễ mít tinh và Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành 

công Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII.  

- Tham gia tổng duyệt các Chương trình. 

2.2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 

- Cho ý kiến thẩm định kịch bản, Chương trình lễ mít tinh và Chương trình 

nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Vĩnh Phúc lần thứ XVII. 

- Tham mưu chuẩn bị các nội dung: Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII; Cho ý kiến về nội dung: Phát động phong trào 

thi đua thực hiện thắng lợi NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.  

- Tham dự tổng duyệt các Chương trình. 

2.3. Đề nghị Văn Phòng Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc 

- Phối hợp chuyển danh sách và tổ chức mời đại biểu Trung ương, đại biểu 

các tỉnh Bạn và mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ tỉnh; 

lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo các Hội đặc thù tỉnh; các đồng chí 

Uỷ viên BTV, Uỷ viên BCH, Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc 

lần thứ XVII; Thường trực các Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Phối hợp với lãnh đạo thành phố tổ chức đón tiếp đại biểu tham dự Lễ mít 

tinh và Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. 

- Tham gia tổng duyệt các Chương trình. 

2.4. Đề nghị Công an Tỉnh Vĩnh Phúc 

- Chỉ đạo và tạo điều kiện cho Công an thành phố Vĩnh Yên, thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo ANTT và bố trí khu vực để xe cho đại biểu tại khu vực Quảng 
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trường trước, trong và sau khi tổ chức Lễ mít tinh và Chương trình Nghệ thuật 

chào mừng thành công Đại hội. 

- Tham dự tổng duyệt các Chương trình. 

2.5. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc 

- Bố trí tiêu binh phục vụ Lễ Dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Tỉnh. 

- Triển khai các nhiệm vụ, phương án, rà phá bom mìn, vũ khí vật liệu cháy, 

nổ đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra Lễ mít tinh và Chương 

trình Nghệ thuật; thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch chung của Tỉnh. (Đơn vị 

có kế hoạch riêng) 

- Tham dự tổng duyệt các Chương trình. 

2.6. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc 

- Tham gia ý kiến thẩm định về nội dung tuyên truyền, maket, phương án sắp 

xếp, tổ chức, kịch bản, chương trình nghệ thuật tại Lễ Mít tinh và Chương trình 

nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 

XVII; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với thành phố để triển khai các 

nhiệm vụ, phục vụ lễ mít tinh và chương trình nghệ thuật. 

- Chủ trì tổ chức tuyên truyền trực quan phục vụ Đại hội. 

- Tham dự tổng duyệt các Chương trình. 

2.7. Đề nghị Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc 

- Phối hợp với UBND thành phố, tham gia xây dựng Kế hoạch, Kịch bản, 

Chương trình tổ chức Lễ mít tinh và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành 

công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. Tham gia phần hưởng 

ứng phát động thi đua. 

- Triệu tập 200 đoàn viên tham dự Lễ mít tinh và 1000 đoàn viên tham dự 

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Vĩnh Phúc lần thứ XVII. 

- Chuẩn bị nội dung và thực hiện Hưởng ứng thi đua tại lễ mít tinh. 

- Tham dự tổng duyệt các Chương trình. 

2.8. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc 

- Chuẩn bị phương án và các điều kiện cần thiết, tổ chức truyền hình trực 

tiếp buổi lễ Mít tinh chào mừng thành công Đại hội trên kênh truyền hình Vĩnh 

Phúc và đưa tin chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. 

- Tham dự tổng duyệt các chương trình. 

2.9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy 

- Thẩm định kế hoạch, chương trình, nội dung tổ chức Lễ mít tinh và Chương 

trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. 

- Tham dự tổng duyệt các Chương trình. 

2.10. Đề nghị Văn phòng Thành ủy 

- Chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng 

UBND thành phố tổ chức mời và đón tiếp đại biểu về tham dự lễ Mít tinh và Chương 

trình Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. 
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- Tham dự tổng duyệt các Chương trình. 

2.11. Đề nghị Uỷ ban MTTQ thành phố, Thành đoàn Vĩnh Yên 

- Phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ mít 

tinh và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. Cho ý kiến vào nội dung, kịch bản các Chương trình. 

Thành Đoàn Vĩnh Yên phối hợp với Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc huy động các lực lượng 

đoàn viên, hội viên tham gia các Chương trình. 

- Tham dự tổng duyệt các Chương trình. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ Mít tinh, Chương trình nghệ thuật chào mừng 

thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Phục vụ chỉnh trang đô thị, phối hợp tuyên truyền trực quan và tổ chức Lễ dâng hương 

tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Tỉnh Vĩnh Phúc. UBND thành phố trân trọng đề nghị các cơ 

quan, đơn vị của Tỉnh, của Thành ủy quan tâm phối hợp thực hiện; Các phòng, ban, đơn 

vị trực thuộc UBND thành phố Vĩnh Yên xác định rõ nhiệm vụ, chủ động tham mưu và 

triển khai đúng nội dung kế hoạch. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện có nội dung cần điều chỉnh, hoặc phát sinh, 

UBND thành phố sẽ kịp thời bổ sung cho phù hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (B/c); 

- Thường trực Thành ủy, HĐND (B/c); 

- UBMTTQ Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc;  

- Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; 

- Tiểu Ban TTTCPV Đại hội Đảng bộ tỉnh; 

- Công an Tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Sở Tài Chính tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc; 

- Ban Tuyên giáo Vĩnh Yên; Văn phòng Thành ủy; Uỷ ban 

MTTQVN TP;  

- Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Nhà hát Trường VHNT Quân Đội; 

- Thành đoàn Vĩnh Yên; 

- Công an thành phố Vĩnh Yên; 

- Ban Chỉ huy quân sự Vĩnh Yên; 

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố;  

- Các phòng, ban: VH&TT; TC&KH; GD&ĐT; 

LĐTB&XH; QLĐT; Ban QLDA;  

- Trung tâm VH-TT&TT thành phố; 

- Điện lực Vĩnh Yên; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tân 
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