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Ninh Thuận, ngày 08 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức khai trương các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 – 01/4/2022),
gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2022)
và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1097 – 30/4/2022)
_______________

Căn cứ Kế hoạch số 591/KH-KTTH ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức kỷ
niệm các ngày lễ lớn của tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái
lập tỉnh (01/4/1992 – 01/4/2022), gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận
(16/4/1975 – 16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1097
- 30/4/2022),
Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh ban hành Kế hoạch khai
trương các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích: Từng bước phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng
bằng xe buýt, nâng cao chất lượng phục vụ, tỷ lệ người sử dụng xe buýt công cộng;
góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc và
tai nạn giao thông; kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải hành khách; góp
phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế của tỉnh.
2. Yêu cầu:
- Công tác chuẩn bị và tổ chức Khai trương phải đảm bảo trang trọng, chu
đáo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
- Hoạt động đón tiếp, phục vụ chương trình Khai trương phải đảm bảo các
quy định, điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
II. NỘI DUNG
1. Thành phần mời tham dự: dự kiến 60 đại biểu, bao gồm:
- Thường trực Tỉnh uỷ.
- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Lãnh đạo các Sở, ngành.
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Đại diện phóng viên Báo, Đài tỉnh và phóng viên báo Trung ương thường
trú trên địa bàn tỉnh.
2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi sáng, dự kiến vào lúc 07h00 ngày 15/4/2022 (thứ sáu).
- Địa điểm:Quảng trường - Tượng đài 16/4, phường Mỹ Bình, thành phố
Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
3. Chương trình khai trương:
- Công bố Quyết định trúng thầu Nhà đầu tư các tuyến xe buýt nội tỉnh.
- Báo cáo tóm tắt nội dung trọng tâm của Dự án đầu tư các tuyến xe buýt trên
địa bàn tỉnh.
- Phát biểu của các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.
- Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19:
Tất cả đại biểu tham dự chương trình khai trương các tuyến xe buýt, Ban Tổ
chức và nhân viên phục vụ phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định, điều kiện về
phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Ủy ban nhân dân
tỉnh.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Từ nguồn kinh phí của nhà đầu tư (Công ty cổ phần xe khách Phương
Trang). Việc chi phí cho lễ khai trương các tuyến xe buýt thực hiện trên tinh thần
tiết kiệm, hiệu quả.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giao thông vận tải:
- Chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần xe khách Phương Trang: Làm bảng
tên, bố trí vị trí ngồi và chủ trì, phân công đón tiếp đại biểu dự; phát hành Giấy
mời; lập danh sách đại biểu và xác nhận đại biểu trong tỉnh tham dự;
- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND
tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế
hoạch.
- Tham mưu bài phát biểu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi trước ngày
10/4/2022.

- Báo cáo quá trình đầu tư Dự án các tuyến xe buýt nội tỉnh.
- Phối hợp với Công ty cổ phần xe khách Phương Trang chuẩn bị đầy đủ các
thủ tục và điều kiện để đưa xe buýt về tập trung tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận phục
vụ Lễ khai trương.
2. Công ty cổ phần xe khách Phương Trang:
- Xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết lễ Khai trương các xe buýt.
- In và treo băng rôn tuyên truyền lễ Khai trương trước ngày 10/4/2022.
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải lập danh sách đại biểu, đón tiếp đại
biểu dự Lễ.
3. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn
vị có liên quan để phân luồng và điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong
buổi lễ Khai trương các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Y tế phối hợp, hướng dẫn Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên
quan triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong quá trình tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch này.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, đưa tin và quảng bá hoạt
động các tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên
truyền, đưa tin cho người dân trên địa bàn quản lý biết; phối hợp với Sở Giao thông
vận tải và các cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch này đảm
bảo linh hoạt, hiệu quả, đúng quy định.
(Kèm theo Chương trình khai mạc các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh)./.
Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: GTVT, YT, TTTT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty CP xe khách Phương Trang;
- Các Báo, Đài PT&TH;
- Thường trú các cơ quan Báo chí trên địa bàn tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, BTCDNC;
- Lưu: VT. KTTH Nam
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