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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG NINH 
        

        Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Quảng Ninh, ngày      tháng 8 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phạm Trung Đông tại buổi làm 

việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình về công tác chuẩn bị Lễ 

hội đua thuyền truyền thống huyện năm 2019 
 

Ngày 10/8/2019, UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Đài Phát thanh -

Truyền hình Quảng Bình về công tác chuẩn bị truyền hình trực tiếp Lễ hội đua 

thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm 2019, do đồng chí Phạm Trung 

Đông - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo, 

Trưởng phòng nghiệp vụ Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Bình, đồng chí Lê 

Ngọc Huân – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo 

Huyện uỷ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Văn hóa và Thông tin, 

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

huyện, Điện lực Quảng Ninh, Viễn thông Quảng Ninh, Công an huyện. 

Sau khi nghe Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện báo cáo công tác 

chuẩn bị tổ chức Lễ hội, ý kiến của lãnh đạo Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng 

Bình về truyền hình trực tiếp Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh 

năm 2019, ý kiến các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết 

luận: 

Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm 2019 khai mạc vào 

lúc 7h00, ngày 01/9/2019 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh -

Truyền hình Quảng Bình và một số Đài truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả 

nước. Để thực hiện tốt chương trình truyền hình trực tiếp Lễ hội, UBND huyện đề 

nghị Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Bình, các phòng, ban, đơn vị thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Đài Phát thanh –Truyền hình Quảng Bình là đơn vị trực tiếp thực hiện 

chương trình truyền hình trực tiếp Lễ hội: xây dựng kịch bản chương trình, thực 

hiện phóng sự giới thiệu về quê hương, con người, ngành nghề truyền thống, phát 

triển du lịch huyện Quảng Ninh, đặc biệt giới thiệu về lịch sử, quê hương Lễ 

Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, danh thắng núi Thần Đinh, sông Long Đại; gửi 

Công văn đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước 

hòa sóng chương trình Lễ hội đua thuyền huyện Quảng Ninh năm 2019; đưa danh 

sách các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ, ủng hộ Lễ hội lồng ghép vào 

chương trình truyền hình trực tiếp; khảo sát lắp đặt phương tiện kỹ thuật trong 

ngày 31/8/2019.  

2. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện phối hợp với Đài Phát thanh - 

Truyền hình Quảng Bình và các đơn vị liên quan kiểm tra đường đua, khảo sát 

lắp đặt phương tiện kỹ thuật phục vụ cho truyền hình trực tiếp Lễ hội; cung cấp 

các thông tin về lịch sử, con người, quê hương, các điểm du lịch của huyện cho 
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Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Bình để làm phóng sự giới thiệu trong 

chương trình; cử cán bộ cập nhật kết quả thông tin các thuyền đua cung cấp Đài 

Phát thanh -Truyền hình Quảng Bình bình luận trong chương trình truyền hình 

trực tiếp.  

3. Trung tâm Văn hóa –Thông tin và Thể thao huyện thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền trực quan sinh động bằng pano, áp phíc, biểu ngữ, cờ phướn tại 

trung tâm huyện và các khu vực lân cận; tuyên truyền lưu động tại các xã, thị 

trấn, thông báo lịch thi đấu vòng bảng, thi đấu chính thức của các thuyền đua tại 

Lễ hội, thời gian truyền hình trực tiếp Lễ hội đến đông đảo nhân dân trên địa bàn 

được biết; phối hợp, tạo điều kiện để Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Bình 

lắp đặt máy móc, thiết bị vào chiều 31/8/2019 phục vụ truyền hình trực tiếp Lễ hội. 

Cử người tham gia Tổ Đạo diễn truyền hình trực tiếp Lễ hội. 

4. Điện lực Quảng Ninh đảm bảo nguồn điện lưới, điện dự phòng phục vụ 

Lễ hội; phân công người trực 24/24 để xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

5. Đài Truyền thanh –Truyền hình huyện phối hợp cung cấp thông tin, tư 

liệu về Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện cho Đài Phát thanh -Truyền hình 

Quảng Bình; tích cực xây dựng phóng sự, tin bài tuyên truyền trước, trong và 

sau Lễ hội; thông báo thời gian tổ chức Lễ hội và truyền hình trực tiếp Lễ hội 

trên hệ thống truyền thanh. Cử người phối hợp với Tổ đạo diễn truyền hình, Ban 

Tổ chức, Tổ Trọng tài để kịp thời thông tin diễn biến của các thuyền trên đường 

đua.  

6. Công an huyện xây dựng kế hoạch điều tiết giao thông, bảo đảm an 

ninh, trật tự, an toàn trước, trong và sau khi diễn ra Lễ hội; cử người bảo vệ 

trang thiết bị của Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Bình, bảo đảm an toàn cho 

các phóng viên tác nghiệp. 

7. Viễn thông Quảng Ninh tạo điều kiện, hỗ trợ đường truyền cáp quang 

phục vụ truyền hình trực tiếp truyền hình trực tiếp Lễ hội đua thuyền truyền 

thống huyện năm 2019.  

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc 

với Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Bình về công tác chuẩn bị truyền hình 

trực tiếp Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng ninh năm 2019. UBND 

huyện thông báo để Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Bình, các phòng, ban, 

đơn vị liên quan biết, khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Ngọc Oanh 
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