
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VP 
V/v tập trung thực hiện công tác chuẩn 

bị phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu 

Đảng bộ thành phố lần thứ XXI 

      Vĩnh Yên, ngày        tháng       năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; 

- Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;  

 - Trung tâm Y tế thành phố, Điện lực Vĩnh Yên,               

Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc; 

 - UBND các xã, phường. 

  

 Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Vĩnh Yên về việc chuẩn bị tổ chức Đại 

hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 tại 

Văn bản số 819-TB/TU ngày 15/7/2020, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị và UBND các xã, phường tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm 

vụ sau: 

 1. Tiếp tục khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được Thành 

ủy, UBND thành phố và các Tiểu ban tổ chức Đại hội giao đảm bảo đúng tiến 

độ và chất lượng công việc theo yêu cầu; đồng thời chủ động báo cáo tình hình 

thực hiện và những vấn đề phát sinh, vướng mắc để kịp thời giải quyết nhằm 

chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần 

thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 2. Một số nhiệm vụ cụ thể yêu cầu cần tập trung tổ chức thực hiện: 

 2.1. Về công tác đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần 

 - Văn phòng HĐND&UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 

công tác cải tạo, sửa chữa các hạng mục cơ sở vật chất của thành phố để phục vụ 

Đại hội, như: Hội trường Đa năng, Nhà truyền thống (xong trước ngày 

20/7/2020); Nhà TDTT (xong trước ngày 22/7/2020)… 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức hoàn thiện công tác trang trí và bố 

trí trang thiết bị tại nhà truyền thống thành phố xong trước ngày 20/7/2020; Bố 

trí cây vạn tuế tại 2 cơ quan Thành ủy, UBND thành phố xong trước ngày 

24/7/2020. 

 - Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Trung tâm y tế thành phố, Điện 

lực Vĩnh Yên, Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc phối hợp với Văn 

phòng Thành ủy xây dựng phương án đảm bảo công tác cung ứng điện, công tác 

y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó, lưu ý xây dựng phương án xử lý 

trong trường hợp nếu xảy ra sự cố về điện, nước, y tế, thời tiết (mưa, bão)… 
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 - Ban QLDA ĐT&XD thành phố phối hợp Văn phòng Thành ủy, Văn 

phòng HĐND&UBND thành phố tổ chức dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cây xanh 

khu vực khuân viên Trụ sở Thành ủy – HĐND – UBND thành phố đảm bảo 

sạch, đẹp xong trước ngày 26/7/2020. 

 - Trung tâm y tế thành phố xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo về 

công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; báo cáo Tiểu ban Tuyên truyền, tổ 

chức, phục vụ Đại hội và Thường trực Thành ủy cho ý kiến chỉ đạo để tổ chức 

thực hiện. 

 2.2. Về công tác thông tin, tuyên truyền 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – TT&TT thành phố 

tổ chức trang trí khánh tiết trong và ngoài Hội trường tổ chức Đại hội và trang 

trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố xong trước ngày 

26/7/2020; chuẩn bị tốt phương án ghi âm, ghi hình tư liệu, truyền thanh trực 

tiếp tại Đại hội. 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện 

đảm bảo về tiến độ, chất lượng các chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. 

 - UBND các xã, phường chỉ đạo tổ chức dọn dẹp vệ sinh và trang trí, 

tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn địa phương xong trước ngày 

26/7/2020.           

  2.3. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự 

 - Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, 

phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố nói chung và tại khu vực tổ chức 

Đại hội đảng bộ thành phố nói riêng; phương án đưa đón, bảo vệ khách Trung 

ương dự Đại hội Đảng bộ thành phố, báo cáo Tiểu ban an ninh và Thường trực 

Thành ủy cho ý kiến chỉ đạo để tổ chức thực hiện.  

 2.4. Về chuẩn bị cho buổi Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ tỉnh 

và Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố vào chiều ngày 29/7/2020. 

 - Phòng Lao động – TB&XH chuẩn bị tốt chương trình, kịch bản và đảm 

bảo cơ sở vật chất (ô, dù che mưa nắng, nước uống, lễ, hương hoa..) phục vụ 

buổi Lễ dâng hương. 

 - Trung tâm Văn hóa – TT&TT thành phố chuẩn bị hệ thống âm thanh 

phục vụ buổi Lễ. 

 - BCH Quân sự thành phố bố trí lực lượng tiêu binh phục vụ buổi Lễ. 

 - Công an thành phố bố trí 02 xe ô tô dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội đi dự 

buổi Lễ dâng hương. 
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 3. Căn cứ Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Chủ tịch 

UBND thành phố về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các 

Ủy viên UBND thành phố Vĩnh Yên, nhiệm kỳ 2016-2021, đề nghị các đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị theo lĩnh vực 

được phân công phụ trách thực hiện nghiêm các nội dung trên đây. 

 Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường khẩn trương tổ 

chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- CPCT, CPVP; 

- Đảng ủy các xã, phường (p/hợp chỉ đạo); 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

 

 

Nguyễn Đăng Tạo 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-07-17T06:46:35+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Nguyễn Đăng Tạo<Taond@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-07-17T07:12:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-07-17T07:12:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-07-17T07:12:38+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-07-17T07:12:38+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




