ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PLEIKU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2014/UBND-TH

Pleiku, ngày 4 tháng 9 năm 2019

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch
số 1861/KH-UBND ngày 26/8/2019
của UBND tỉnh Gia Lai

Kính gửi:
-

Trưởng Công an thành phố;
Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thành phố;
Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố;
Trưởng phòng Kinh tế thành phố;
Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao;
Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai;
Chủ tịch UBND các xã, phường.

Thực hiện Kế hoạch số 1861/KH-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc phối hợp tổ chức sự kiện “Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ TECHDEMO 2019 và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ năm
2019”; Thông báo số 01/TB-BTC ngày 26/8/2019 của Ban Tổ chức sự kiện
Techdemo 2019 tỉnh Gia Lai; UBND thành phố triển khai một số nội dung, cụ thể
như sau:
1. Công an thành phố:
Tham mưu UBND thành phố xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm
bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông nhất là tại các
địa điểm diễn ra các hoạt động của sự kiện.
2. Phòng Văn hóa – Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
thành phố:
- Tập trung tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các hoạt động của Sự kiện đến từng
thôn, làng, tổ dân phố (nhất là người dân, chủ trang trại, hợp tác xã, các doanh
nghiệp, các đơn vị sự nghiệp đang thiếu thông tin, thiếu công nghệ phục vụ sản xuất
và hoạt động) để người dân, doanh nghiệp biết và tham gia Sự kiện.
- Đẩy mạnh tuyên truyền về các điểm du lịch trên địa bàn thành phố; tạo điều
kiện, hướng dẫn đại biểu khi đến du lịch, tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch
sử văn hóa trong những ngày diễn ra Sự kiện.
3. Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp Công ty Cổ phần Công trình
đô thị Gia Lai:
Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch chỉnh trang đô
thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, đô thị xanh – sạch – đẹp trước, trong và sau thời gian
diễn ra Sự kiện.
4. Phòng Kinh tế:
- Thành lập đoàn theo hướng dẫn; phối hợp Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
thành phố giới thiệu tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia các Sự kiện
gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh trước ngày 20/10/2019 để tổng hợp và gửi thư
mời tham gia Sự kiện.

- Tham mưu UBND thành phố phối hợp hỗ trợ dịch vụ để phục vụ các đoàn
khách trong thời gian diễn ra Sự kiện.
- Giao phòng Kinh tế làm đầu mối tổng hợp các nội dung, kịp thời báo cáo
UBND thành phố.
5. Chủ tịch UBND các xã, phường:
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các hoạt động của Sự
kiện đến từng thôn, làng, tổ dân phố để người dân biết và tham gia.
- UBND các phường: Tây Sơn, Phù Đổng, Thống Nhất, Hoa Lư: Xây dựng kế
hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các nơi tổ chức Sự
kiện trên địa bàn phường.
- UBND phường Tây Sơn: Chỉ đạo, bố trí các điểm trông giữ phương tiện và
tổ chức trông giữ phương tiện cho các đại biểu tham dự Sự kiện và người dân đến
thăm quan khu trưng bày sản phẩm công nghệ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã,
phường triển khai thực hiện./.
(Gửi kèm Kế hoạch số 1861/KH-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Gia Lai)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- BTC sự kiện Techdemo 2019;
- TTr Thành ủy (B/cáo);
- Lãnh đạo UBND TP;
- Đ/c Hiền - PCVP;
- Đ/c Ngọc – CVVP (theo dõi);
- Lưu: VT.
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