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Thgc hiÇn Ké hopch sO OO-KfVTU, ngày 30/1/2018 cüa Tinh üy Hà Nam
À .^ .Avê viêc tô chric câc hopt tlông kÿ niÇm 115 nàm Ngày sinh dông chi Lucrng

Khânh Thiên (1e03-20rsl; qùéiui* sô sos-eD/TU, nsày tzBt;Ll8 vè viêc
thành lsp Ban tô chûc câc ho4t dông kÿ niÇm 115 nàm Ngày sinh ctèng chi
Luong Khânh ThiÇn, Ban tô chric xây dpg ké hoqch tô chüc I-ê ti, niÇm cu thê

nhu sau:

I. Thùi gian, tlia tliêm:
l. Thùi gian: Tù 20h00-22h00 ngày l0/10/2018.
2. Dia cliém: Dèn thù câc AHLS tinh (Khu sân Quang trucrng).

IL Quy mô: Lê kÿ niÇm câp tinh, truyèn hinh trgc tiép trên s6ng VTVI.
l. Co quan chi dpo tô chüc: Tinh üy Hà Nam.

2. Co quan phOi hçp: Bâo Nhân dân

2. Co quan th$c hiÇn: Ban tô chüc câc hopt ifông kÿ niêm 115 nàm Neày
sinh dàng chi Luong Khânh ThiÇn.

III. Dg kién chucrng trinh f,ê ry, niÇm (khoâng 100 - 115 phüt)

Phàn t: tô xÿ nipm (50-55 phüt)

1. Chào cà

2. Tuyên bô lÿ do, giôi thiÇu d4i biêu

3. Diên vàn kÿ niêm

, 4. Trao danh hiÇu AHLLVTND truy t{ng cho 09 nü liÇt sÿ dân quân Lam
H4 cho thân nhân liÇt sÿ

5. Phât biêu cüa lânh dpo Dâng, Nhà nuôc

6. Phât biéu cüa dpi diÇn thé hç tre

Phàn 2: Chuong trùnh nghe thuQt (khodng 50-60 phüt), cô klch bân
riêng, ctr.r kién Sàm 04 chu'ong:

Chuong I : Dât và nguùi Hà Nam

Chucrng 2: Nguoi chién sÿ c§ng sân Luong Khânh Thiên

Chuong 3: 10 cô gâi Lam Hp anh hùng



Chucrng 4: Hà Nam aôi mOi và phât trién

IV. Thành phàn d4i biêu tham drp: Dy kién trên 700 dpi biéu

1. Dtti biéu Trung wong vù cdc tinh, thùnh phô: (dU kién 150 dai biêu)

Mùi lânh dpo, nguyên lânh dpo Da{rg, Nhà nuôc; Lânh dqo Ban Tuyên
giâo Trung umg, Hgc viÇn Chinh tri Quôc gia Hô Chi Minh; Lânh d4o Vàn
phông Trung uong Dâng, Vàn phông Chü tich nuôc, Vàn phông Quôc hQi, Vàn
phông Chinh phü; Lânh dpo câcban, b§, ngành, co quan Trung uffig, Lânh dao

Quân khu 3; Lânh dqo câc tinh, thanh phô: Hâi Phông, Nam E!nh, Ninh Binh,
Hung Yên, Hà Nôi, Quâng Ninh, Hâi Ducrng, Phü Thq... Câc ccv quan, doanh
nghiÇp, câc Truùng dai hoc, Bênh viÇn cüa Tryrg ucrng trên dla bàn; Lânh dao,
phông viên: Dài truyên hinh ViÇt Nam, Dài Tiêng nôi ViÇt Nam; Bâo Nhân dân,
Bâo diÇn tü Dâng công sân ViÇt Nam; T4p chf Công sân, Nhà xuât bân Chinh tri
Quôc gia; Hâng phim tài liÇu Khoa hgc Trung uong; Bâo Quân clQi Nhân dân,
Thông tân xâ ViÇt Nam...

2. Dçri biéu finh Hà Nam.' Mùi Thuong trgc Tïnh üy, Thuèrng truc HQi
dàng nhân dân, Lânh dpo Üy ban nhân dân tïnh; Üy ban Màt trfn Tô quôc tinh;
Doàn dai biêu Quôc hQi tïnh; Uy viên Ban Thuùrg ,rU Tinh üy, Uÿ viên Ban
Châp hành Dâng bq tïnh; Lânh d4o câc sô, ban, ngành, tô chüc chinh tri - xâ hQi
cüa tinh; Câc dông chi nguyên Thucmg tryc Tinh üy, Ban Thuùng vq Tinh üy,
Thuùng tryc HEND, Lânh dpo Üy ban nhân dân, Chù tlch Ûy ban MTTQ,
Truông Doàn dai biéu Quôc hôi ti-uh dang nghi huu trên dia bàn tinh; Thuùng
tryc Huyê. üy, Thành üy, Lânh dao Üy ban nhân dân câc huyÇn, thành phô;

Dai diên gia clinh dông chi Luong Khânh ThiÇn; Dai diên Lâo thành câch
m?ng, Mç ViÇt Nu* anh hùng, Anh hùng lyc lugng vü trang; Thuùng trr,rc Dâng
üy, Lânh clpo Uy ban nhân dân phuong Lucrng Khânh ThiÇn, phucrng Liêm
Chinh, phymg Lam Hq, Ban Giâm hiÇu nhà truông và hoc sinh tiêu biêu
Tru'àng Tiêu hgc, Trung hqc co sô Luong Khânh Thiên.

Dai biêu triÇu tQp dpi diên câc lsc lusng (300 dai biéu): 100 dai biéu
Công an, 100 dpi biêu quân dôi, 100 dai biêu doàn viên thanh niên.

V. Kinh phi tô chr?c Lê 6, niÇm

- Kinh phi thgc hiÇn Chuong trinh nghê thuft, truyèn hinh truc dép trên VTV1

(do bâo Nhân dân chi c14o tô chüc thlrc hiÇn): DU toân 5,3 uÿ dèng. Nguàn kinh phi:

Bâo Nhân dân hô trg 3,3 ÿ dèng fthông qua kêu gçi cdc nhà tài tr.o);Ngànsâch tinh:

2 ÿ dàng @huyén cho Bdo Nhân dân).

- Kinh phi dâm bâo tô chüc, dôn tiép khâch: Ngâr, sâch tinh (cô dry todn riêng).

VI. Tô chü'c thr;c hiÇn

t. Dè ngh! Bdo Nhân dân hd tq tînh Hà Nam mQt sô nQi clung sau:

- Bâo Nhân dân phôi hçrp vôi tînh Hà Nam dèng tô chüc Lê t<i, niÇm dugc

truyèn hinh tryc tiép trên kênh VTV1.
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- Hô trq kinh phi thgc hiÇn chu«rng trinh nghp thuât cüa Lê Kÿ niÇm

(thông qua kêu ggi câc nhà tài trq)

- Giüp Tinh tuyên truyèn và h9p bâo vè câc ho4t dqng kÿ niÇm 115 nàm

Ngày sinh dàng chi Lucrng Khanh ThiÇn tpi trp sô Bâo Nhân dân vào clàu thâng

1012018.

- Phât hành sô bâo Nhân dân ilàng bài viét vè Ua Nam và Nguùi chién sÿ

cQng sân Luong Khânh Thiên trong dip Lê Kÿ niÇm

2. Sô'Vdn hôa, Thé thao và Du llch

, Chü. tri phôi hqp vôi co quan Trung uürg và cüa tinh tham muu eho Ban
tô chüc câp tinh phôi hqp vôi Bâo Nhân dân tô chirc Lê kÿ niÇm; phôi hçp vôi
câc don vi liên quan hoàn thiên nôi dung chuong trinh, kich bân Lê Kÿ niÇm,
chucrng trinh nghê thuQt, dièu hanh chucnrg trinh (phil 1. Lê kV 

"iêT). 
Dôn dôc

và tông hgp bâo câo Ban Tô chûc câp tinh, Tinh üy tinh hinh trién khai thuc
hiÇn Kê holch cûa câc sô, ban, ngành, co quan trong tinh.

- Ph6i hqp vôi Bâo Nhân dân in và phât hanh giây mùi, in phù hiêu cho dai

biêu dU Lê kÿ niÇm; ptrOi hqp vôi Vàn phông UBND tïnh tham muu danh sâch
,.4mùi, biên tên và dôn tiêp dAi biêu du Lê kÿ niÇm.

- Chi dao sâng tâc tranh cô dçrrg, tuyên truyèn ftgc quan, huông dân câc dla

phuong tô chûc câc hopt dông tuyên truyèn, vàn hoâ vàn nghÇ, thê dpc thé thao

chào mr)'ng câc ho4t dông kÿ niÇm.

- Tàng cucrng chi dpo, huông dân câc khâch s?n, co sô luu tru du llch nâng

cao chât lugng phuc vp dôn tiép dai biéu TrunB umg, khâch ngoài tïnh vè dg và

tham gia câc hoat ilQng chào mùmg kÿ niÇm.

- Tông hqp du tru kinh phf tô chirc Lê kÿ niÇm, bâo câo Ûy ban nhân dân

tinh xem xét quyét dinh (bao gôm câ kinh phi 2 tÿ <lông chuyên cho Bâo Nhân

dân dê phôi hqp tô chüc É rÿ niÇm).

- Thyc hiÇn câc công tâc I<hâc theo yêu càu cüa Uÿ ban nhân dân tinh,

Truông Ban tô chirc.

3. Ban Tuyên gido Tînh uÿ

- Dlnh huong chi dpo câc co quan bâo chf, phât thanh truyèn hinh tuyên

truyèn ,è tô chüc kÿ niÇm I l5 nàm Ngày sinh dông chi Luong Iftânh ThiÇn.

, Chü tri chuân bi Diên vàn và nQi dung phât biêu cüa Lânh dpo Dâng, Nhà

nuôc tai Lê kÿ niêm; thâm dinh câc nQi dung cüa Lê kÿ niÇm (chucmg trinh nghe

thuft, câc bài phât biêu...)
4. Vdn phàng Ûy ban nhûn dân tînh
- Tham muu ban hành câc vàn ban chï dpo, huông dân, dôn dôc, tông hqp

bâo câo UBND tinh và Truông Ban tô chirc dén dQ thuc hiÇn ké hoach cüa câc

sô, ngành, câc huyÇn, thành ph6.
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- Chü tri phôi hqp vôi Vàn phông Tinh uÿ, Sô Vàn hoâ, Thé thao và Du lich

dôn tiép, bô tri àn nghï, di lqi cho câc dai biêu du Lê kÿ niÇm.

- Chü tri phât hành giây mùi, xâc nhfn thông tin và huông dân dai biêu vè
, -xildu Le Ky nlem.

5. Vdn phàng Tinh uÿ

- Tham muu Thuàng trgc Tinh uÿ mùi và dôn tiép lânh dpo, nguyên lânh

dao Dâng, Nhà nuôc, câc ban, bQ, nganh, doàn thê Trung uoïr,g, câc tinh, thành
,AÀr-Xtpno ve du Le Ky nlçm.

- Phôi hçp voi Ban Tuyên giâo Tinh uÿ chün bi diên vàn tai Lê ry .riÇm, phât biêu

cüa Lânh dqo Dâng, Nhà nuôc.

6, Dài Phdt thanh - Truyèn hùnh tinh
- Phôi hgp vôi Dài TmrN chuân bi câc dièu kiçn phUc vu cho truyèn hinh

truc tiép (theo yêu càu).
^,i- Tiêp sông chuong trinh Lê kÿ niÇrrr trên sông VTVI. Dây mpnh tuyên

truyèn vè t-ê kÿ niÇm (theo phân công cüa Ban Tô chûc).

7. Công an tinh
- Chü tri xây d\mg,thUc hiên phuong an dâm bâo an ninh tr4t û,r, an toàn giao

thông và phông, ch6ng chây nô trên clia ban tinh và khu nuc tô chûc Lê kÿ niÇm; dqc

biêt là dâm bâo an ninh trQt tg doàn Lânh dpo Dâng, Nhà nuôc, câc d4i biéu và

nhân dân tham du Lê kÿ niÇm. gô tri xe dân doàn tham giaLé kÿ niêm.

- Chqn cü 100 cân bQ, chién sÿ du I-ê f1t niÇm.

8. B0 chî ltuy quân sE tinh
- Chü tri thuc hiên dièu hành nghi lê chào cù t4i Lê kÿ niÇm; fhiét ké so dô,

sâp xép, bô tri chô ngài cüa dpi biêu ds Lê kÿ niÇrn.

- Chü tri phôi hqp Sô N§i vg tham muu thuc hiên nghi thirc trao danh hiÇu

AHLLVTND truy tàng cho 09 nü liÇt sÿ dân quân Lam Hp cho thân nhân liÇt sÿ.

- Phôi hop vôi Công an tïnh trong viÇc dâm bào an ninh trât tg, an toàn giao

thông trên dia bàn tinh truôc, trong và sau Lê kÿ niêm.

- Chqn cü 100 dpi biéu du Lê kÿ niÇm.

9. Tînh itoùn Hà Num
- Chi dao tô chirc Doàn và doàn viên, thanh niên trên dia bàn tinh triên khai

câc phong trào thi dua chào mirng kÿ niÇm.

- Chuân bi bài phât biêu cüa dpi diên thé hê tré và lqa chon dai biêu phât
, .Â Â. - i
bleu tar buol Le.

- Chgn, cü 100 doan viên thanh niên tiêu biéu dr,r Lê kÿ niÇm.

10. Sô'Y é
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- Tàng cuùng công tâc dâm bâo vê sinh an toàn thr;c phâm trong dip t ê kÿ
rî ,i l

niÇm; huông dân, kiêm tra yÇ sinh an toàn thgc phâm tqi câc dfa diêm dôn tiêp

khâch cüa tïnh.

- gô tri xe và lpc lugng trgc câp ciru tpi khu vgc tô chric Lê kÿ niÇm.

11. Công ty itiQn lqrc tînh
Rà soât, chuân bi câc dièu kiÇn ctâm bâo diên lu'ôi trên dla bàn tinh trong

quâ trinh tô chirc Lê kÿ niÇm (cô phuong ân cung câp cliÇn dp phông khi mât

diÇn luôi).
12, Vién fiông Hù Nam
Eâm bâo hÇ thông ducrng tn yà thông suôt php" vu truyèn hinh tr.uc tiép Lê §

niêm (theo yêu càu).

13. Sô'Tài chinh
Thâm dinh, trinh Lânh dpo Üy ban nhân dân tinh duyÇt kinh phi tô chirc Lê

kÿ niÇm và huông dân thUc hiÇn theo düng quy dinh.

14, Sô'Thông tin và Truyèn thông
- Xây dUng chuyên ffiUC, tàng cuôrng tin bài tuyên truyèn vè câc ho4t clQng

.-xrkÿ niÇrn và Lê kÿ niÇm trên Công Thông tin diÇn tü tïnh
- Huông dân câc co quan bâo chi, truyèn thông cüa tinh và cüa Trung uong

dông trên dla bàn tinh dây mpnh tuyên truyèn vè câc hogt dông kÿ niÇm, dac biêt

trên sông Dài PTTH tinh và hê thông truyèn thanh ccv sô.

- Quân lÿ, hucmg dân phông viên câc co quan bâo, dài tâc nghiÇp tai Lê kÿ

niêm theo quy dinh.

15. Btto Hà Nam
- Tông ho. p, cung câp cho Bâo Nhân dân câc nQi dung tuyên truyèn ,rè su

kiên 1 l5 nàrn ngày sinh dông chi Lu<rng Khânh ThiÇn.

- Phât hành sO bâo dpc biÇt dip Kÿ niêm 115 nàm Ngày sinh dàng chi

Luong Khânh ThiÇn; tàng cuùng chuyên trang, chuyên ffiUC, phông sg, tin, bài
. À À .' .t . r mr .^ ,

tuyên truyên vê dông chi Lucvng Khanh ThiÇn truôc Lê kÿ niÇm.

- Phôi hqp vôi Bâo Nhân dân chuân bi nôi dung và câc dièu kiÇn tô chüc

hgp bâo.

15. Thùnh üy, Ûy ban nhân dân Thành phô Phü Lÿ

- Chï dao tô chric thgc hiÇn t6t câc phong trào thi dua, dây mpnh phong trào

xây dqng nông thôn môi; chî dao tô chric câc hoat dông tuyên truyèn vè t-ê t<51

niÇrn trên dla bàn thành pfrO dâm bâo trang tr9ng, thiét thUc, hiÇu quâ, phù hçrp

vôi dièu kiÇn cg thê cüa dfa phucrn g, nhât là tuyên truyèn ffên hÇ thông truyèn

thanh và tuyên truyèn trpc quan.
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- Phôi hqp vôi Công an tinh chï d4o Công an thành ptrO Oam bâo an ninh

trft ty, phông ch6ng chây nô và an toàn giao thông trên dia bàn thành phô truôc,

trong và sau Lë kÿ niÇrn.

- Hoàn thành dàu tu xây dpg Nhà tucrng niÇm và mQt sô h4.,g mpc php trg

khu vgc xung quanh dâm bâo cânh quan môi truàng, két nôi nç thông giao thông

dén khu vuc Dèn thà Liet sÿ tinh, sân quang truùng.
- Tiép tpc chinh trang câc tuyén phô, công trinh công cQng, tqo cânh quan môi

tru'ông "xanh, sach, dçp" dé chào mùmg § niÇm; tàng cuong trang tri co, dèn;hoa,

cây xanh, thâm cô, dâm bâo hÇ thOng chiéu sang tai noi diên ra câc hoqt dông ky
niÇm. Làm tôt công tâc vÇ sinh môi truùng trong khu Dèn thù câc Anh hùng liêt
sÿ tînh, Nhà luu niêm dèng chi Luong Khanh ThiÇn.

- Mùi câc dpi biêu dai diên phuôrng Luong Khânh Thiên, phucrng Liêm
Chinh, phuong Lam Ha, Truùng Tiéu hoc, Trung hgc co sô Luong Khânh

ThiÇn, dpi diÇn gia dinh dàng chi Luong Khânh ThiÇn và dpi diên gia dinh 09 nü
liêt sÿ và cuu dân quân Lam H4 vè au Lê kÿ niêm; gO tri dua, dôn dai biéu Lâo

thành câch mqng, MÇ ViÇt Nam Anh hùng, Anh hùng lgc lucrng vü trang cüa dia

phuong du Lê kÿ niÇm.

- Tham muu thàntr lêp câc doàn dén thàm, trao quà, sô tiét kiêm cho thân

nhân 09 nü liÇt sÿ và câc cgu dân quân Lam H4.

Kÿ niêrn I 15 nàm Ngày sinh dông chi Lucrng Khânh ThiÇn 1à sg kiên chinh

tr! quan trgng cüa Dâng bQ, chinh quyèn và nhân dân trong tinh, Ban tô chric câc

hopt dQng kÿ niêm 115 nàm Ngày sinh dàng chi Luong Khânh ThiÇn yêu càu

câc thành viên Ban tô chü'c; câc co quan, don vi, dla phuong chü dông xây dqng

ké hoach và tô chürc thgc hiên tôt câc nhiÇm vu duoc giao. Trong quâ trïnh thgc

hiÇn, néu cô khô khàn vuông mâc, dè nghi bâo câo Truông Ban tô chirc dê chi

d4o, giâi quyét./.1,t

Noi nhfin:
- Ban Biên tâp Bâo Nhân dân;
- Thu'ùng trçr'c Tinh uÿ (dé b/c);
- Ch[r tich, câc PCT UBND tinh;
- Câc Sô', ban, ngành liên quan;
- UBND câc huyÇn, thành phô;
- VPUB: CPVP, KGVX (Th),
TH(Â), QTTV (V);
- Luu: VT, KGVX.

rÔ cHtlc
BAN

H UBND TiNTT
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