Tham d cuc hp có i din lãnh o Vn phòng HND-UBND qun; các phòng ngành liên quan thuc
qun là C quan Thng trc Ban T chc Hi sách Hi Châu – Thành ph à Nng nm 2019 (Ban T chc Hi
sách 2019); Ch tch 03 phng Phc Ninh, Bình Thun, Bình Hiên. Sau khi nghe ý kin tham gia ca cac
thanh viên tham dcuc hp , ng chí oàn Ngc Sn, Phó Ch tch UBND qun, Phó Trng ban T chc Hi sách
nm 2019 kt lun nh sau:
Biu dng các c quan, n v, a phng là C quan Thng trc và là thành viên Ban T chc Hi sách 2019
c phân công nhim v theo các K hoch và vn bn liên quan phc v công tác t chc chính thc Hi sách
2019 ã phi hp trin khai tt nhim v c giao. Tuy nhiên, qua kim tra thc t công tác tuyên truyn, qung bá
cho Hi sách 2019 ti mt s phng và trng thuc qun do /c oàn Ngc Sn, PCT UBND qun, Phó Trng Ban
T chc Hi sách 2019 làm trng oàn, thì tính n thi im hin nay, ngoài mt s phng và trng hc thuc qun ã
trin khai sm công tác này, vn còn các phng, trng hc vn cha thc hin nhim v phi hp treo, gn phn,
bandroll tuyên truyn, qung bá Hi sách 2019 trc tr s phng và trên mt s tuyn ng ca phng.
kp thi trin khai công tác qung bá, tuyên truyn cho Hi sách 2019, ngh:
2. Công an; i Kim tra Quy tc ô th; Phòng Tài nguyên-Môi trng qun; Xí nghip Môi trng Hi Châu;
UBND, Công an, T trt t ô th 03 phng Bình Hiên, Bình Thun, Phc Ninh
a) Ch ng trong iu ng thêm lc lng h tr; tng cng phân công các t kim tra, giám sát, chn chnh thng
xuyên, kp thi các vi phm v an ninh trt t; an toàn giao thông; v sinh môi trng, phòng cháy cha 2
cháy…trong các ngày din ra Hi sách; c bit là trong các Chng trình Khai mc, B mc, giao lu lý tng
sách.
b) 03 phng Bình Hiên, Bình Thun, Phc Ninh tng cng kim tra kp thi có phng án cho m thêm
khu vc xe nhm áp ng kp thi s lng khách tham quan, bn c ra vào các gian hàng tng cao vào các gi
cao im và các hot ng giao lu gia các tác gi vi khán gi.
3. Công an; i Kim tra Quy tc ô th; Phòng Tài nguyên-Môi trng qun; Xí nghip Môi trng Hi Châu
a) Công an qun: C cán b trc hàng ngày cùng b phn Ban T chc Hi sách x lý các vn có liên
quan n an ninh trt t khi ngi dân phn ánh.
b) Công an qun; i Kim tra Quy tc ô th qun tng cng công tác phi hp trong iu ng thêm lc lng cnh
sát giao thông, cnh sát c ng (i vi Công an qun); T trt t ô th ca các phng Phc Ninh, Bình Hiên và các
phng lân cn (i vi i Kim tra Quy tc ô th qun); ng thi yêu cu phi hp, h tr kp thi, ng b trong m bo an ninh
trt t, an toàn giao thông, trt t va hè; hng dn, nhc nh khu vc gi xe (i vi khu vc i din ài Truyn hình
VTV8: xe ti Hi i Kim soát trên bin khu vc Min Trung - Cc iu tra chng buôn lu) kt hp y ui, x pht
nghiêm các trng hp c tình vi phm nhiu ln. c bit x lý trit , tuyt i không xy ra tình trng xe di va hè;
dùng xe t ch bán hàng rong (xúc xích, cá viên chiên…); móc túi, trm cp… khu A và B ca Hi sách,
c lc lng hng dn các v trí xe phù hp.
c) Xí nghip Môi trng Hi Châu Phân công kim tra, giám sát, iu ng thêm lc lng công nhân v sinh
trc và thc hin nhim v thu gom, tp kt rác 24/24 gi; m bo thng xuyên lau dn nhà v sinh di ng sch s
không ng nc, gây mùi hôi; kim tra, x lý mùi các gian hàng, không gian liên kt gia các gian hàng vi
nhau; ng hm ni khu A và B ca Hi sách. Phòng Tài nguyên – Môi trng qun chu trách nhim phi hp
phân công lãnh o, CB Phòng thng xuyên kim tra, nhc nh vic thc hin nhim v này. Khn trng lp d trù
kinh phí các nhim v phát sinh gi Phòng Tài chính – K hoch qun tng hp, tham mu xut.
4. Phòng Vn hóa-Thông tin qun
a) Duy trì công tác phân công Lãnh o và CBCC Phòng cùng vi Trung tâm Vn hóa-Th thao
qun phi hp trc giám sát 24/24 và thông tin, liên h ngh phi hp x lý kp thi các tình hung phát sinh ti Hi
sách cn c s in thoi liên lc do Vn phòng HND-UBND qun cung cp. Thng xuyên, cp 3 nht, theo dõi s

nht ký tng hp kt qu báo cáo Ban T chc Hi sách sau khi kt thúc Hi sách.
b) Cn c theo ni dung th ng kêu gi các gian hàng, các c quan, n v, cá nhân biu tng sách do Vn
phòng cung cp, trc tip làm vic vi tng gian hàng kêu gi, xut các nhà sách, công ty phát hành sách
ln có tham gia gian hành ng h t sách cho Hi sách phân b cho th vin các trng, các trung tâm vn
hóa, nhà sinh hot cng ng… trên a bàn phng. Ch trì, phân công lc lng tip nhn, phân loi, ng thi phân
công CBCC ph trách, có s nht ký ghi chép, cp nht s lng sách c tng (ghi rõ tên, tiêu , s lng sách) ca
các n v, t chc, cá nhân biu tng trong các ngày din ra Hi sách. i vi các c quan, n v, cá nhân, các
gian hàng tng t sách (nu có), tng hp và phi hp trao i vi Trung tâm Vn hóa-Th thao qun tham mu in
bng chng nhn (có s lng c th).
5. Trung tâm Vn hóa – Th thao qun
a) Tng cng s lng gh d phòng t 80-100 cái, áp ng kp thi khi lng i biu, khách mi phát sinh nhm m
bo an ninh trt t, vn hóa vn minh trong quá trình t chc các chng trình hot ng. Thng nht vi Vn phòng
HND-UBND qun và Công ty Fahasa v kiu bàn, gh ngi giao lu vi bn c ca các nhà vn, nhà báo, các
tác gi tr…theo Chng trình hot ng ã ban hành phi hp chun b chu áo, kp thi.
b) Trên c s thông báo cp nht s lng ca Phòng Vn hóa – Thông tin qun chuyn v, chun b bng
chng nhn, hoa phát cho các n v tài tr t sách (nu có).
c) m bo tính phù hp v ni dung, tính cht các bài hát, bài din, múa và trang phc khi biu din ti
Chng trình Khai mc và B mc Hi sách.
d) Chu trách nhim phi hp hng dn, iu tit các tình nguyn viên do oàn Thanh niên Cng sn H Chí
Minh iu ng.
) In 50 phn phc v cho Roadshow Xe p ca các bn oàn viên do oàn Thanh niên Cng sn H Chí
Minh qun iu ng phc v tuyên truyn, qung bá cho Hi sách. \
e) m bo thi gian kt thúc Chng trình Tng kt và Trao gii Cuc thi Nhip nh t 35- 40 phút Ban T chc
chun b kp thi cho Chng trình Khai mc Hi sách.
6. Vn phòng HND-UBND qun
a) Khn trng tham mu ban hành thông báo kt lun cuc hp 4 quan, n v, a phng liên quan c phân
công ch trì, phi hp thc hin nhim v.
b) Xác nhn thành phn i biu các cp, Báo, ài Trung ng và a phng tham d và a tin ti Chng trình
Khai mc, B mc Hi sách chun b bng tên và các nhim v hu cn khác liên quan. Theo dõi, ôn c lc lng c
phân công phc v công tác ón tip, hng dn…i biu các cp tham d (b sung 02 nam CBCC Vn phòng
mang caravat, qun sm màu).
d) Theo dõi, ôn c các c quan, n v, a phng trong quá trình trin khai thc hin các nhim v c giao và
trong sut thi gian din ra Hi sách.
) Phi hp vi Phòng Giáo dc-ào to qun theo dõi, tng hp k hoch và lch t chc chng trình ngoi khóa v
vn hóa c di hình thc tham quan và tham gia các hot ng tri nghim ban ngày ti Hi sách (ngoài các
chng trình hot ng im nht có s phân công ca Ban T chc Hi sách qun) cho các cháu MN, hc sinh TH,
THCS ca các trng gi v; Danh sách hc sinh tham gia 02 Cuc thi V tranh, Tô màu ti Chng trình hot
ng ca Hi sách mà Ban T chc ã chuyn phát.
e) Thng xuyên cp nht mail nm tình hình, trao i nhng nhim v cn h tr liên quan báo cáo trc tip
tình hình hot ng ca Hi sách hàng ngày cho /c Trng, Phó Ban T chc kp thi ch o x lý, ng thi chn chnh

nhng n v, a phng chm trin khai làm nh hng n tin chung.
7. Phòng Giáo dc – ào to qun
a) Ch trì, phi hp vi Vn phòng HND-UBND qun theo dõi, tng hp k hoch và lch t chc chng trình
ngoi khóa v vn hóa c di hình thc tham quan và tham gia các hot ng tri nghim ban ngày ti Hi sách
(ngoài các chng trình hot ng im nht có s phân công ca Ban T chc Hi sách qun) cho các cháu MN,
hc sinh TH, THCS ca các trng gi v; Danh sách hc sinh tham gia 02 Cuc thi V tranh, Tô màu ti
Chng trình hot ng ca Hi sách mà Ban T chc ã chuyn phát.
c) Phi hp vi Trung tâm Vn hóa-Th thao qun hoàn chnh ni dung backrop Công din các tit mc t gii
ti Hi thi K chuyn theo Sách Trung tâm phi hp, h tr in.
8. Phòng Lao ng, Thng binh và Xã hi qu
Phân công CBCC Phòng phi hp vi 13 phng, Vn phòng HNDUBD qun trong gi giy mi các em hc
sinh c nhn hc bng; hng dn các em ngi vào v trí tp trung và hng dn lên, xung nhn quà ti Chng trình
B mc Hi sách.
9. oàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh qun
a) Khn trng gi K hoch t chc các hot ng phc tr (Roadshow Xe p, tình nguyn viên, lch huy ng các
lc lng tham d các Chng trình ti Hi sách…) cho Vn phòng HND-UBND qun - C quan Thng trc Ban T
chc Hi sách, Phòng Tài chính – K hoch qun i chiu, rà soát phc v các nhim v liên quan trong công
tác phi hp.
b) Rà soát li các nhim v phi hp cung cp u mi trao i, liên lc trong sut quá trình t chc Hi sách.
Làm vic vi Vn phòng HNDUBND qun thng nht ni dung này.
10. Công ty C phn Phát hành Sách Thành ph H Chí Minh – Fahasa
a) ngh thng xuyên cp nht mail, trao i phi hp vi Vn phòng HND-UBND qun trong trin khai các
nhim v liên quan n công tác ngh UBND qun phi hp, h tr trong công tác chun b cho Khai mc, B mc
và các chng trình s kin ti Hi sách.
b) Cung cp s lt khách tham quan Hi sách; tng s doanh thu c tính ca các gian hàng… trong
06 ngày din ra Hi sách cho Vn phòng HNDUBND qun trc 10h00 ngày 21/4/2018 chun b ni dung
báo cáo, phát biu tng kt ca /c Trng ban t chc ti L B mc.
11. UBND các phng Bình Thun, Nam Dng, Hi Châu 1 Tích cc và kp thi huy ng lc lng thuc T
trt t ô th phng phi hp, h tr cho 02 phng Phc Ninh, Bình Hiên trong quá trình trin khai thc hin nhim v
m bo an ninh trt t, trt t va hè khi có s ch o, phân công ca /c Trng, Phó Ban T chc nhm x lý các tình
hung phát sinh.
12. Các trng MN, TH, THCS thuc qun
a) Ch ng có k hoch và lch trong t chc chng trình ngoi khóa v vn hóa c theo hình thc tham
quan và tham gia các hot ng tri nghim ban ngày ti Hi sách (ngoài các chng trình hot ng im nht có s
phân công ca Ban T chc Hi sách qun) cho các cháu MN, hc sinh TH, THCS ca nhà trng. K hoch và
lch gi v cho Phòng Giáo dc-ào to qun tng hp, theo dõi và báo cáo Lãnh o UBND qun.
b) Các trng TH, THCS cn c k hoch, th l ca 02 Cuc thi V tranh, Tô màu ti Chng trình hot ng
ca Hi sách mà Ban T chc ã chuyn phát khn trng hoàn thành cung cp danh sách hc sinh tham gia
(hoàn thành trc 12/4/2019).

13. Ch thông tin, báo cáo và xut kinh phí
a) Các phòng ngành liên quan thuc qun là thành viên Ban T chc Hi sách Hi Châu – Thành
ph à Nng nm 2018 cn c các nhim v c giao 6 ti cuc hp nói trên và ni dung thông báo kt lun này báo
cáo kp thi nhng khó khn, vng mc trong quá trình trin khai thc hin nhim v c giao, ng thi có t trình xut
kinh phí b sung (nu có).
b) Khn trng lp d trù kinh phí các nhim v phát sinh, cn b sung, iu chnh gi Phòng Tài chính –
K hoch qun tng hp, tham mu xut.
Vy, Vn phòng thông báo ý kin kt lun ca ng chí oàn Ngc Sn, Phó Ch tch UBND qun, Phó
Trng ban T chc Hi sách Hi Châu – thành ph à Nng nm 2019 ti bui làm vic vi các C quan Thng trc
Ban T chc Hi sách 2019 các phòng ngành chc nng liên quan, UBMTTQVN, Hi-oàn th, các phng là
Trng, Phó, thành viên Ban T chc, các tiu ban phc v Trng, Phó Ban T chc Hi sách cn c chc nng,
nhim v c phân công phi hp h tr nhm góp phn t chc thành công Hi sách Hi Châu – thành ph à Nng
nm 2019./.

