
 

 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

HUYỆN ỦY CÔN ĐẢO 

* 

Số 196-KH/HU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Côn Đảo, ngày 21 tháng 5 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 
----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 236-KH/TU ngày 02/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về “Tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 

2020-2025”, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức, phục vụ Đại 

hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 với những nội dung chủ yếu 

như sau: 

I. Nội dung tổ chức, phục vụ 

1. Tuyên truyền về phục vụ trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

X (giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện trong 

nhiệm kỳ 2015-2020; đưa tin về Đại hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào 

mừng Đại hội; trang trí, lắp đặt các khẩu hiệu, áp phích, panô tuyên truyền về Đại hội…). 

2. Đảm bảo công tác hậu cần phục vụ Đại hội (lập dự toán kinh phí Đại hội; quản 

lý việc chi tiêu đúng chế độ; xây dựng tiêu chuẩn, chế độ của đại biểu, khách mời, cán bộ, nhân 

viên phục vụ Đại hội; bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu khách mời; trang trí trong và ngoài hội 

trường; tổ chức làm huy hiệu, quà tặng, cặp đựng tài liệu, đảm bảo công tác thông tin, truyền 

thông, điện, nước …). 

3. Đảm bảo an ninh, trật tự, giao thông, an toàn tuyệt đối cho Đại hội. 

4. Chăm sóc sức khỏe đại biểu, khách mời của Đại hội; đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm phục vụ Đại hội. 

5. Xây dựng Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội. 

II. Phân công thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội 

1. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, xây dựng kế hoạch tổ chức, phục vụ 

Đại hội như sau: 

- Lập dự toán kinh phí Đại hội trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thực 

hiện thanh quyết toán chi phí theo đúng chế độ và dự toán được phê duyệt; 

- Xây dựng Kế hoạch phục vụ đại biểu và khách mời dự Đại hội; 
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- Bố trí nơi ăn, nghỉ, đi lại cho đại biểu khách mời; nơi thảo luận của các Tổ, 

Phòng họp của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phiên đầu tiên; Phòng hội ý, thảo 

luận của Đoàn Chủ tịch Đại hội; 

- Lập danh sách, gửi thư mời đại biểu và khách mời; in ấn, phát hành tài liệu, 

văn kiện Đại hội; tổ chức làm huy hiệu, quà tặng, cặp đựng tài liệu; 

- Trang trí, sắp xếp bên trong Hội trường tổ chức Đại hội; 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức tiếp, đón các 

đồng chí là đại biểu khách mời trước và trong thời gian tổ chức Đại hội. 

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin, 

Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện 

tổ chức tuyên truyền phục vụ trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X 

(giới thiệu những nội dung chủ yếu về những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, 

an ninh của huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020). 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa 

TT&TT huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; triển lãm các 

hình ảnh về thành tựu trên các lĩnh vực của huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020; 

trang trí lắp đặt các khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền Đại hội; vận động nhân 

dân treo cờ Tổ quốc trước và trong thời gian diễn ra Đại hội; đồng thời phối hợp 

Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện trang trí bên trong và bên 

ngoài hội trường phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện được tổ chức tại Hội trường 

UBND huyện. 

4. Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện xây dựng phim tài liệu phản ánh 

thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện trong nhiệm 

kỳ 2015-2020; xây dựng kịch bản tổ chức truyền thanh trực tiếp về Đại hội, đảm 

bảo thông tin thông suốt phục vụ đại hội. 

5. Công an huyện chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên 

phòng Côn Đảo, Đội Cảnh sát PCCC xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, 

phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội. 

6. Ban Quản lý Công trình công cộng huyện thực hiện tốt công tác chỉnh 

trang, đảm bảo vệ sinh sạch đẹp các tuyến đường của huyện; mở các đèn chiếu 

sáng và trang trí trên toàn địa bàn huyện. 

7. Phòng Nội vụ Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp cơ 

quan liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Hàng Dương vào buổi sáng - ngày tổ 

chức Đại hội phiên trù bị (sẽ có thời gian cụ thể). 

8. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Huyện ủy xây dựng 

Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội. 
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9. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện phối hợp Văn phòng Huyện ủy lập dự 

toán, thẩm định và cấp phát đủ kinh phí phục vụ Đại hội. 

10. Huyện đoàn chuẩn bị thư chúc mừng Đại hội của Đội thiếu nhi tặng hoa 

và đọc thư chúc mừng Đại hội. 

11. Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện chủ trì, phối hợp Phòng Y 

tế huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, khách mời 

của Đại hội. 

12. Phòng Y tế huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, đảm 

bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Đại hội. 

13. Điện lực Côn Đảo có trách nhiệm bảo đảm đủ nguồn điện, cấp điện liên 

tục, không bị gián đoạn trong quá trình Đại hội, nhất là việc cấp điện tại khu vực 

Hội trường UBND huyện - nơi tổ chức Đại hội, các địa điểm thảo luận Tổ, nơi ăn, 

nghỉ của đại biểu khách mời. 

14. Trạm Cung cấp nước có trách nhiệm cấp đủ nước sinh hoạt phục vụ Đại 

hội, nhất là việc cấp nước tại khu vực Hội trường UBND huyện - nơi tổ chức Đại 

hội, các địa điểm thảo luận Tổ, nơi ăn, nghỉ của đại biểu khách mời. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tại mục II, có trách nhiệm 

xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về nội dung, thời gian, tiến độ và kinh phí thực 

hiện, gửi về Thường trực Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) và hoàn tất công tác 

chuẩn bị Đại hội trước ngày 01/10/2019. 

2. Văn phòng Huyện ủy chủ trì thông qua kế hoạch chi tiết của các cơ quan, 

đơn vị và tổng hợp báo cáo Tiểu ban phục vụ Đại hội (khi được thành lập), Thường 

trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét. 

 

Nơi nhận: 
- Các đồng chí UVTV, 

- Các ban Huyện ủy, 

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ tại mục II, 

- Lưu hồ sơ Đại hội khóa X, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy, 

           . 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Lê Văn Đức 
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