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KẾ HOẠCH
tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
nhiệm kỳ 2020 - 2025
------

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
Kế hoạch số 233-KH/TU, ngày 20/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về
quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết
định số 1020- QĐ/TU, ngày 04/12/2018 về thành lập Tiểu ban Tổ chức, phục vụ
Đại hội Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 1462- QĐ/TU, ngày 09/3/2020 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc kiện toàn Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 1071- QĐ/TU,
ngày 06/3/2019 về thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội
Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 1463- QĐ/TU, ngày 09/3/2020 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Tổ giúp việc Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiểu ban Tổ chức phục vụ
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xây dựng Kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020
- 2025 góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ, tạo được sự
đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện sự
quyết tâm trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thực hiện mục tiêu, phương
hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
2. Công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020 -2025 phải đảm bảo chu đáo, trang trọng, thiết thực, an toàn và
tiết kiệm, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực sự là đợt
sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trước,
trong và sau đại hội đảm bảo theo đúng định hướng, thiết thực, tránh phô
trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội. Thực
hiện tốt vai trò định hướng thông tin, quản lý báo chí trong quá trình diễn ra Đại
hội. Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
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dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp và những quan điểm,
chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các
cấp; góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong toàn
đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội.
2. Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các phương án, kế
hoạch bảo đảm an ninh trật tự với các kịch bản, tình huống phức tạp có thể xảy
ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chỉ đạo nắm sát
tình hình cơ sở, tăng cường giải quyết các vụ việc tồn đọng, nổi cộm, tiềm ẩn
phức tạp.
3. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, hậu cần phục vụ Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh; chủ động chuẩn bị các điều kiện, phương tiện, nhân lực đảm bảo
tổ chức phục vụ Đại hội đáp ứng được yêu cầu đề ra.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Công tác tuyên truyền, trang trí và phục vụ Đại hội
* Bộ phận chỉ đạo công tác truyền truyền gồm các đồng chí:
- Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trưởng Bộ phận.
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Tổng Biên tập Báo Hòa Bình- Phó Bộ phận.
- Đồng chí Lưu Huy Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du
lịch - Thành viên.
- Đồng chí Tô Duy Nhất - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thành viên.
- Đồng chí Bùi Đức Nam - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành viên.
* Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:
1.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo việc thực hiện Kế hoạch số 267KH/TU, ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội
đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với việc thực hiện tuyên truyền các
ngày lễ lớn trong năm 2020.
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua
chào mừng Đại hội.
- Chỉ đạo đăng tải, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của dự thảo văn
kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân
tham gia góp ý, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.
- Chỉ đạo đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông
tin xấu, độc trên không gian mạng. Định hướng các cơ quan báo chí tuyên
truyền, đưa tin trước, trong và sau Đại hội. Nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ,
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đảng viên, quần chúng nhân dân và dư luận xã hội trước, trong và sau Đại hội.
Biên tập, in và phát hành tài liệu tuyên truyền về Đại hội. Nghiên cứu, đề xuất
các ấn phẩm văn hóa làm quà tặng tại Đại hội.
- Soát xét khách mời là phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và của
tỉnh đến đưa tin Đại hội báo cáo đồng chí Trưởng Tiểu ban. Chỉ đạo lập và quản
lý Trung tâm Báo chí của Đại hội; phối hợp tổ chức họp báo tuyên truyền về
Đại hội; thông báo công tác chuẩn bị, phong trào thi đua, kết quả Đại hội trong
các hội nghị báo cáo viên. Tham mưu xây dựng Quy chế tác nghiệp của báo chí
tại Đại hội hoàn thành trước 15/7/2020.
- Chỉ đạo trang trí Hội trường Đại hội và nội dung các panô, áp phích,
khẩu hiệu… tuyên truyền về Đại hội; chịu trách nhiệm duyệt nội dung chương
trình nghệ thuật phục vụ Đại hội, chương trình, tiết mục văn nghệ chào mừng
của thiếu nhi, đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình; phát hành bản tin sinh hoạt
chi bộ với chuyên đề đặc biệt về Đại hội.
- Tham mưu Trưởng Bộ phận phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị,
cá nhân liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tuyên truyền
phục vụ Đại hội, giao tiến độ thực hiện. Theo định kỳ vào ngày 15, ngày 30
hàng tháng gửi báo cáo kết quả, tiến độ triển khai các nhiệm vụ về Văn phòng
Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Tiểu ban.
1.2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo việc treo băng cờ, khẩu hiệu, xây dựng các cụm panô, áp phích
tuyên truyền về Đại hội, nhất là các khu vực: Thành phố Hòa Bình, khu vực
Quảng trường của tỉnh, khu vực Vòng xuyến trước Khách sạn Grand, Khách sạn
Đồng Lợi; tại các trục tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ chính; tuyên truyền các
gia đình treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong thời gian diễn ra Đại hội.
- Chỉ đạo xây dựng các chương trình nghệ thuật biểu diễn lưu động phục
vụ nhân dân trước, trong và sau Đại hội, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa; chủ
trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, Tỉnh đoàn tổ chức
chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội.
- Tổ chức phòng trưng bày hiện vật Bảo tàng; phòng trưng bày tranh, ảnh
về thành tựu kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh về truyền thống của
Đảng bộ và quê hương Hòa Bình.
- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Dự án sửa chữa Cung Văn
hóa tỉnh, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, mỹ quan phục vụ tổ chức Đại
hội; hoàn thành thi công hạng mục chữ trên đồi ông Tượng trước tháng 8/2020.
Chỉ đạo chỉnh trang toàn bộ khu vực Cung Văn hóa tỉnh; trang trí Hội trường và
phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Đại
hội.
1.3. Sở Thông tin và Truyền thông
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- Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt thường xuyên tại nơi diễn ra Đại
hội, nơi ăn, nghỉ của đại biểu, trụ sở Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban
nhân dân tỉnh; bố trí lắp đặt mạng Internet không dây và hệ thống máy điện
thoại cố định tại Cung Văn hoá tỉnh (nơi diễn ra Đại hội) để phục vụ liên lạc
trong quá trình diễn ra Đại hội.
- Đảm bảo thông suốt thường xuyên mạng thông tin phục vụ truyền hình
trực tiếp Đại hội.
- Tham mưu lập danh sách khách mời và phóng viên các cơ quan báo chí
Trung ương và của tỉnh đến dự, đưa tin Đại hội; lập và quản lý Trung tâm Báo
chí của Đại hội; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo tuyên
truyền về Đại hội.
- Chỉ đạo các đài phát thanh - truyền hình và hệ thống truyền thanh cơ sở
tiếp và phát sóng truyền hình, truyền thanh trực tiếp Đại hội.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn
vị liên quan trong công tác quản lý, đấu tranh phòng, chống các thông tin xấu,
độc trên không gian mạng.
1.4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phim tài liệu, phóng
sự về Đại hội Đảng bộ tỉnh, những thành tựu 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; xây dựng
một số phóng sự, chương trình tọa đàm trao đổi một số nội dung về Đại hội phát
trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; tăng thời lượng tuyên truyền về
Đại hội.
- Tập trung tuyên truyền đậm nét các phong trào thi đua hành động cách
mạng, các gương điển hình tiên tiến, các hoạt động chào mừng Đại hội ở các địa
phương, đơn vị. Đưa tin tuyên truyền về đại hội các đảng bộ trực thuộc.
- Xây dựng phương án tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp Đại hội.
1.5. Báo Hòa Bình
- Tăng cường các bài viết, bản tin tuyên truyền về đại hội đảng bộ các
cấp. Phát hành 03 số báo đặc biệt phục vụ Đại hội. Chuẩn bị tường thuật trực
tiếp trên Báo Hòa Bình điện tử lễ khai mạc, bế mạc Đại hội.
- Mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền các phong
trào thi đua hành động cách mạng, các công trình, các nhân tố mới, điển hình
tiên tiến trên các lĩnh vực hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh.
- Đăng tải, lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1.6. Tỉnh Đoàn
- Đẩy mạnh các chương trình thi đua trong đoàn viên, thanh niên chào
mừng Đại hội. Xây dựng Chương trình Đoàn đại biểu thiếu nhi chào mừng Đại
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hội, trình kịch bản cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định trước ngày
30/5/2020.
- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo,
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Tây Bắc, các trường cao đẳng trên địa bàn và các
đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức các chương trình nghệ thuật, các hoạt động của
đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên chào mừng thành công Đại hội.
- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy phân công đoàn viên làm công tác lễ
tân tại Đại hội.
2. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội
* Bộ phận chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự gồm các đồng chí:
- Đồng chí Vũ Chính Vĩnh, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng
Bộ phận.
- Đồng chí Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Bộ phận.
- Đồng chí Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thành
viên.
- Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thành viên.
* Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:
2.1. Ban Nội chính Tỉnh uỷ
- Chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính tập trung giải
quyết, xử lý các vụ việc tồn đọng, đột xuất, nổi cộm phức tạp, đảm bảo ổn định
tình hình trước, trong và sau Đại hội.
- Chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các
biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội.
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh chỉ đạo
thực hiện công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
của công dân trong thời gian trước, trong và sau Đại hội.
- Tham mưu Trưởng Bộ phận phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị,
cá nhân liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đảm bảo an
ninh, trật tự, giao tiến độ thực hiện, lập dự trù kinh phí gửi Văn phòng Tỉnh ủy
trước ngày 10/5/2020 để tổng hợp. Theo định kỳ vào ngày 15, ngày 30 hàng
tháng gửi báo cáo kết quả, tiến độ triển khai các nhiệm vụ về Văn phòng Tỉnh
ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Tiểu ban.
2.2. Công an tỉnh
- Xây dựng kế hoạch công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội, phòng chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực Đại hội, các mục
tiêu trọng yếu và trên địa bàn toàn tỉnh. Có phương án ngăn ngừa từ xa khi có
thông tin, hiện tượng tụ tập đông người và thực hiện giải tán đám đông trong
những ngày diễn ra Đại hội. Bố trí lực lượng thường trực bảo vệ tại địa điểm
làm việc của Đại hội và nơi ăn, nghỉ của đại biểu dự Đại hội. Chuẩn bị thiết bị
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phá sóng liên lạc để phục vụ một số cuộc họp kín trong chương trình làm việc
của Đại hội, đảm bảo bảo mật thông tin.
- Xây dựng kế hoạch đón, dẫn, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo
Đảng, Nhà nước về dự, chỉ đạo Đại hội.
- Tổ chức lực lượng cảnh sát giao thông bảo đảm trật tự giao thông trên
địa bàn, đặc biệt tại khu vực Cung Văn hóa tỉnh; phân luồng giao thông trong
thời gian diễn ra Đại hội. Bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường cho đoàn đại
biểu Trung ương dự Đại hội, các xe ô tô của đại biểu từ nơi nghỉ đến địa điểm
làm việc của Đại hội và ngược lại theo chương trình làm việc của Đại hội và các
hoạt động bên lề Đại hội.
- Chỉ đạo lực lượng phòng cháy, chữa cháy xây dựng các phương án đảm
bảo chữa cháy kịp thời tại nơi làm việc của Đại hội và nơi ăn, nghỉ của đại biểu
dự Đại hội. Kiểm tra các công cụ, dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ của
các Khách sạn phục vụ ăn, nghỉ cho đại biểu.
2.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Tổ chức triển khai rà phá bom mìn toàn bộ khu vực tổ chức Đại hội, nơi
nghỉ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu dự Đại hội.
- Chủ trì phối hợp với lực lượng công an trong công tác quản lý, xử lý các
tình huống liên quan đến thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu
nhẹ không để đe dọa an ninh, an toàn Đại hội, đại biểu, khách mời Đại hội.
- Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với lực lượng công
an tuần tra, kiểm soát liên hợp giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại
hội.
3. Công tác lễ tân, hậu cần phục vụ Đại hội
* Bộ phận chỉ đạo thực hiện công tác lễ tân, hậu cần phục vụ Đại hội
gồm các đồng chí:
- Đồng chí Nguyễn Đồng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Trưởng Bộ phận.
- Đồng chí Đinh Công Sứ, Tỉnh ủy viên- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh - Phó Bộ phận.
- Đồng chí Ngô Ngọc Đức, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành
phố Hòa Bình - Thành viên.
- Đồng chí Nguyễn Tân Cương, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ - Thành
viên.
- Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính- Thành viên.
- Đồng chí Bùi Văn Luyến - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy- Thành
viên.
- Đồng chí Lê Tiến Dũng - Phó trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe
cán bộ tỉnh- Thành viên.
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- Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủyThành viên.
* Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:
3.1. Văn phòng Tỉnh uỷ
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực
hiện công tác lễ tân, hậu cần, cụ thể như sau:
- Tham mưu xây dựng kịch bản chi tiết phục vụ trong quá trình diễn ra
Đại hội; phân công cán bộ phục vụ Đại hội. Chủ động thực hiện mua sắm các
trang thiết bị, điều kiện phục vụ cần thiết để tổ chức đại hội đảm bảo đúng theo
quy định hiện hành. Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông
tin phục vụ Đại hội. Thực hiện chỉnh trang lại khuôn viên (hoàn thành dự án hạ
tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh giai đoạn II; dự án cải tạo,
sửa chữa hạ tầng khu trụ sở Tỉnh ủy trước tháng 9/2020).
- Tham mưu, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt danh sách
khách mời dự Đại hội. Ban hành và gửi giấy mời đến đại biểu, khách mời dự
Đại hội. In và cấp phát văn kiện và các tài liệu phục vụ Đại hội; phiếu đăng ký
phát biểu, phiếu xin ý kiến kết luận tại Đại hội.
- Lập sơ đồ chỗ ngồi cho đại biểu và khách mời tại Hội trường; đón tiếp đại
biểu, khách mời Đại hội và hướng dẫn vào chỗ ngồi, phòng thảo luận tổ. Chuẩn bị
quà, phù hiệu cho đại biểu, phù hiệu cho các cơ quan báo chí, thẻ ra vào khu vực
Đại hội cho các loại phương tiện.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đảm bảo thông tin liên lạc,
điện, nước, vệ sinh khu vực tổ chức Đại hội; khảo sát, bố trí các nơi làm việc,
ăn, nghỉ của đại biểu và khách mời dự Đại hội.
- Chuẩn bị xe ô tô đưa, đón, bố trí nơi ăn, nghỉ; trưng dụng xe của các đơn
vị liên quan để phục vụ Đại hội khi cần thiết. Xây dựng phương án cụ thể bố trí
xe đưa đón, di chuyển trong quá trình diễn ra Đại hội.
- Chuẩn bị và trao phát quà tặng cho đại biểu và khách mời dự Đại hội.
Xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về việc kêu gọi, vận động xã hội hóa kinh phí
quà tặng.
- Tổng hợp, lập dự toán và quyết toán kinh phí Đại hội.
- Chủ động nắm chắc thông tin, khâu nối, tổng hợp và tham mưu cho
Thường trực Tỉnh uỷ đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể chuẩn bị các nội
dung phục vụ trước, trong và sau Đại hội.
- Lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII;
nộp lưu trữ theo quy định; xây dựng kỷ yếu Đại hội;
Theo định kỳ vào ngày 15, ngày 30 hàng tháng tổng hợp kết quả, tiến độ
triển khai nhiệm vụ của các bộ phận, báo cáo Thường trực Tiểu ban.
- Xây dựng phương án bố trí phòng thảo luận theo các tổ tại Đại hội.
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- Bảo đảm các điều kiện, thiết bị, nhân lực phục vụ công tác kiểm phiếu
bầu cử tại Đại hội.
- Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo hoàn thành các công trình
(Đường tỉnh 435; đường Chi Lăng nối Quốc lộ 6; hạng mục chữ trên đồi Ông
Tượng) chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.
3.2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn
bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nhân sự và bầu cử tại Đại hội. Bố
trí nhân lực phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ công tác kiểm phiếu bầu
cử tại Đại hội.
3.3. Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh
- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi cục Vệ sinh an
toàn thực phẩm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đơn vị chức năng thực hiện nhiệm
vụ đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho đại biểu và khách mời trong suốt quá trình
diễn ra Đại hội theo Kế hoạch số 31-KH/BBVCSSK ngày 28/4/2020 của Ban
Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
3.4. Sở Tài chính
- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ và các sở, ban, ngành liên quan lập kế
hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo phục vụ Đại hội.
- Thẩm định dự toán của các cơ quan, đơn vị về việc mua sắm, sửa chữa,
nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ Đại hội.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí kịp thời phục vụ Đại hội.
Tạo điều kiện cho Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện các thủ tục để ứng trước kinh
phí (nếu cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đại hội.
3.5. Sở Ngoại vụ
- Phối hợp thực hiện công tác lễ tân; chịu trách nhiệm liên hệ, tiếp đón và
hướng dẫn các đoàn khách nước ngoài về tham dự Đại hội (nếu có).
- Thực hiện công tác thông tin đối ngoại, quản lý các đoàn phóng viên,
báo chí có yếu tố nước ngoài dự, đưa tin về Đại hội (nếu có).
3.6. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
- Đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện tốt các nội dung
đã được phân công, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc cho Thường
trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân
tỉnh để xử lý dứt điểm trước khi khai mạc Đại hội.
- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy đón tiếp, bố trí phòng họp, nơi ăn, nghỉ
của các đại biểu và khách mời Đại hội.
- Chỉnh trang khuôn viên trước khi diễn ra Đại hội.
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3.7. Công ty Điện lực Hòa Bình, Viễn thông tỉnh
Đảm bảo cung cấp nguồn điện và dịch vụ viễn thông đảm bảo thông suốt,
kịp thời, an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội.
3.8. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình
- Tiến hành chỉnh trang đô thị, trang trí các tuyến phố chính, các điểm tập
trung đông người (trừ các khu, điểm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã
thực hiện).
- Phối hợp với các ngành chức năng giải quyết tốt các chế độ, chính sách
xã hội trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện của các đối tượng
chính sách tại khu vực diễn ra Đại hội hoặc các nơi ăn, nghỉ của đại biểu và
khách mời Đại hội.
- Thực hiện tuyên truyền, vận động người ăn xin, lang thang, cơ nhỡ trên địa
bàn thành phố Hòa Bình về với gia đình hoặc tập hợp vào các cơ sở nhân đạo, từ
thiện.
- Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy, UBND thành
phố Hòa Bình chỉnh trang khuôn viên, treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền
chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo đẩy nhanh
giải phóng mặt bằng, hoàn thành thi công các công trình chào mừng Đại hội
(đường tỉnh 435, đường Chi Lăng nối quốc lộ 6) trước 9/2020.
- Sửa chữa mặt đường Trần Hưng Đạo đảm bảo đi lại êm thuận, an toàn (Đề
xuất, thực hiện khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý); hoàn thành thi công công
trình đường Hoàng Văn Thụ, đường Hòa Bình trước tháng 9/2020.
3.9. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả các
phong trào thi đua yêu nước; chỉnh trang khuôn viên, trụ sở làm việc; treo các băng
rôn, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội.
3.10. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc
- Lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua
hành động cách mạng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng
lớp nhân dân lập thành tích chào mừng Đại hội.
- Chỉ đạo chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và đảm bảo trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn, cơ quan, đơn vị.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ các nội dung, các đồng chí trưởng các bộ phận có trách nhiệm
chỉ đạo các thành viên, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai xây
dựng kế hoạch cụ thể, dự trù kinh phí, kiến nghị những nội dung cần phối hợp
với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện tốt công tác chuẩn bị và phục vụ
Đại hội.
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Nội dung kế hoạch, dự trù kinh phí và kiến nghị của các đơn vị gửi về
Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) để tổng hợp báo
cáo Thường trực Tiểu ban, Thường trực Tỉnh ủy.
2. Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, theo định kỳ tổng
hợp việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch báo cáo Thường trực
Tiểu ban, Thường trực Tỉnh ủy, đảm bảo tiến độ thời gian chuẩn bị và công tác
phục vụ Đại hội.
Ngoài việc phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị nêu trên, các ban
Đảng và các sở, ban, ngành liên quan phải bố trí, phân công cán bộ phối hợp với
Văn phòng Tỉnh uỷ để tham gia phục vụ trong thời gian diễn ra Đại hội. Trong
quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các
cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Văn phòng Tỉnh ủy để tổng
hợp, báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tiểu ban, Thường trực Tỉnh ủy xem xét,
giải quyết.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các thành viên Tiểu ban,
- Các thành viên Tổ giúp việc,
- Các đơn vị, cá nhân được phân công,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (M.H).
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