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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Tổ chức Hội thảo
“Chiến thắng A Biah - Tầm vóc và dấu ấn lịch sử”
Ngày 20 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Văn phòng HĐND và UBND
huyện, Ban Tổ chức Hội thảo “Chiến thắng A Bia – Tầm vóc và dấu ấn lịch sử” đã
tổ chức cuộc họp để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị thông qua bản thảo
Kỷ yếu trận đánh đồi A Bia lần 2, do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch
UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì.
Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 748QĐ/HU ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Huyện ủy A Lưới về việc thành lập Ban
Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo lịch sử trận đánh đồi A Bia (1969), các đồng chí
trong Tổ giúp việc.
Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo
công tác chuẩn bị Hội nghị thông qua bản thảo Kỷ yếu trận đánh đồi A Bia lần 2, ý
kiến của các đồng chí thành viên Ban Tổ chức, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã
kết luận:
1. Về thời gian, địa điểm và thành phần dự kiến mời tham dự Hội nghị thông
qua bản thảo Kỷ yếu trận đánh đồi A Bia lần 2, cụ thể như sau:
* Thời gian: Trong khoảng từ ngày 05/01/2019 – 10/01/2019.
* Địa điểm: Hội trường Huyện ủy A Lưới.
* Thành phần mời tham dự:
- Cấp Trung ương:
+ Đại diện Cục Di sản văn hóa – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Đại diện Viện Lịch sử Quân sự.
+ Đại diện Học viện Quốc phòng.
+ Đại diện Sư đoàn 324.
+ Đại diện Phòng Khoa học quân sự - Quân khu 4.
- Cấp tỉnh:
+ Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
+ Đại diện Phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
+ Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

+ Đại diện Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
+ Đại diện Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
+ Đại diện thường trực Hội Cựu Chiến binh tỉnh.
+ Đ/c Cao Huy Hùng – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế.
+ Các báo: Quân đội nhân dân, Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền Phong, Nhân dân.
- Cấp huyện:
+ Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo lịch sử trận đánh Đồi
A Bia; thành viên Tổ Biên soạn tài liệu Trận đánh đồi A Bia.
+ Nguyên lãnh đạo Quận thời kỳ năm 1969: Đ/c Hồ Mạnh Khóa, Đ/c Hồ Cu
Rải và một số đồng chí khác.
+ Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cấp xã: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hồng Bắc.
2. Về Phóng sự về trận đánh đồi A Bia: Hiện nay, Trung tâm Truyền hình
Việt Nam tại Huế (VTV8) đã tiến hành thực hiện, giao Ban Chỉ huy Quân sự tiếp
tục phối hợp và hỗ trợ VTV8 trong quá trình hoàn thiện Phóng sự.
3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy trên cơ sở các thông tin, bài viết do
Ban Chỉ huy Quân sự huyện cung cấp để tham mưu Trưởng Ban Tổ chức bài diễn
văn Lễ Kỷ niệm 50 năm trận đánh đồi A Bia.
4. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện tốt việc tổng hợp, biên soạn
các bài viết của Kỷ yếu trận đánh đồi A Bia, chọn lọc các bài viết chất lượng đảm
bảo nội dung phù hợp; Tham mưu phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban tổ
chức và Tổ giúp việc; Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện in ấn và phát
hành giấy mời.
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển
khai thực hiện Kết luận này.
Nội dung Thông báo này đã được đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch
UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo “Chiến thắng A Bia – Tầm vóc và
dấu ấn lịch sử” xem lại và thống nhất. UBND huyện thông báo đến các thành viên
tham gia và các cơ quan liên quan biết để thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc
phải kịp thời báo cáo UBND huyện để có hướng tháo gỡ, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- Trưởng Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành phần tham dự;
- VP: LĐ, CV;
- Lưu: VT.
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