
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TỈNH GIA LAI           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:  934/KH-HĐND                   Gia Lai, ngày 26 tháng 11 năm 2020 

         

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết nhân 

dịp Kỳ họp thứ Mười sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 
 

Ngày 07/12/2020, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự cuộc họp đột xuất, quan 

trọng của tỉnh, do vậy, Thường trực HĐND tỉnh thông báo điều chỉnh thời gian tổ 

chức Kỳ họp thứ Mười sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021, bắt 

đầu từ ngày 08/12 đến ngày 10/12/2020. 

Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Lễ dâng hoa, dâng 

hương Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham dự  

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 

2. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: Từ 07 giờ 00 phút đến 07 giờ 45 phút ngày 08/12/2020. 

- Địa điểm:  Quảng trường Đại Đoàn Kết thành phố Pleiku.  

(Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung tại Quảng trường Đại đoàn kết 

lúc 6h45’ ngày 08/12/2020 để dâng hoa, dâng hương lúc 7h00’)  

 3.  Phân công chuẩn bị 

3.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chỉ đạo Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình, các điều kiện đảm 

bảo tổ chức Lễ dâng hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; dâng hương nơi thờ Bác 

Hồ. Điều hành Chương trình Lễ dâng hoa, dâng hương; Chuẩn bị hoa (một trong các 

loại hoa: Hoa Huệ trắng, Hoa hồng, Hoa Cúc.....) cho 90 đại biểu; bình cắm hoa tại 

Tượng đài Bác Hồ; Chuẩn bị lẳng hoa mang dòng chữ: 

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khoá XI 

Kỳ họp thứ Mười sáu 

Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

3.2. Công an tỉnh 

- Bố trí lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn trong suốt quá trình Lễ dâng hoa 

Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. 

- Bố trí hai chiến sĩ đưa lẵng hoa dâng lên Tượng đài Bác Hồ. 

3.3. Đài PT - TH tỉnh, Báo Gia Lai và các cơ quan truyền thông thường 

trú tại Gia Lai cử phóng viên cùng đi để đưa tin. 

Nhận được Kế hoạch này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan 

tổ chức thực hiện, Văn phòng HĐND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo kết quả 

chuẩn bị cho Thường trực HĐND tỉnh biết trước ngày 06/12/2020 để có kế hoạch 

điều chỉnh. 
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Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 929/KH-HĐND ngày 25/11/2020 của 

Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức Lễ dâng hoa Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn 

Kết nhân dịp Kỳ họp thứ Mười sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2016-

2021./.   

  
Nơi nhận:                                                 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);                                                    
- Thường trực HĐND tỉnh;    
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI;                                    

- Công an tỉnh; Phòng PA03 Công an tỉnh; 

- Sở VH,TT-DL;  

- Bảo tàng tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Gia Lai; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT; HC-TC-QT.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ayun H’Bút 
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Ngày 25/11/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 929/KH-

HĐND ngày 25/11/2020  về tổ chức Lễ dâng hoa Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn 

Kết nhân dịp kỳ họp thứ Mười sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2016-

2021, thời gian dâng hoa: Từ 07 giờ 00 phút đến 07 giờ 45 phút ngày 07/12/2020. 

Tuy nhiên,   
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