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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ 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 (30/4/1975 - 30/4/2022) 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 591/KH-BTC ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức các 

ngày lễ lớn 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 (30/4/1975 - 30/4/2022);  

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2281-

CV/TU ngày 23/3/2022 và Công văn số 2294-CV/TU ngày 24/3/2022 về việc cho 

ý kiến một số nội dung liên quan đến tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập 

tỉnh; 

Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 

năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022), gắn với 47 năm Ngày giải phóng 

tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2022) và giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước (30/4/1975 - 30/4/2022) với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, gắn với 47 năm Ngày giải 

phóng Ninh Thuận, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhằm ôn lại truyền 

thống cách mạng vẻ vang và đánh giá những thành tựu kinh tế - xã hội mà tỉnh 

Ninh Thuận đã đạt được qua 30 năm tái lập tỉnh. Qua đó cổ vũ, động viên các cấp, 

các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, 

chung sức, đồng lòng quyết tâm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, khôi phục và 

duy trì phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân; tạo khí thế thi đua 

sôi nổi thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 và kế hoạch 5 năm mà 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra và Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn 

trong năm 2022. 

- Việc tổ chức Lễ Kỷ niệm phải trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo quy 

định phòng, chống dịch Covid-19. 

II. LỄ 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 (30/4/1975 - 30/4/2022) 
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1. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/4/2022. 

- Địa điểm: Tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Thành phần, số lượng đại biểu tham dự: 

Căn cứ tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 để mời thành phần, số lượng 

tham dự phù hợp, bảo đảm công tác phòng chống dịch; dự kiến mời khoảng 200 

đại biểu, cụ thể như sau: 

a) Đại biểu ngoài tỉnh: 

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số Bộ, Ban ngành Trung ương; các Vụ 

địa phương; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố. 

b) Đại biểu trong tỉnh: 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;  

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên các khóa đã 

nghỉ hưu; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên (khóa XIV). 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang và cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh. 

- Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các huyện, thành phố. 

- Đảng viên đại diện thế hệ trẻ (05 người, do Tỉnh Đoàn giới thiệu). 

- Đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. 

- Phóng viên Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam tại Ninh Thuận; Báo 

Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (tham dự để đưa tin). 

3. Chương trình Lễ Kỷ niệm: 

- Từ 06 giờ 00 phút đến 07 giờ 30 phút: Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (Cơ 

quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). 

- Từ 08 giờ 00 phút: Lễ 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 (30/4/1975 - 30/4/2022) (có kịch 
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bản chi tiết riêng - cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 

gồm có các nội dung chính sau: 

+ Văn nghệ chào mừng; 

+ Thông qua chương trình Lễ Kỷ niệm; 

+ Chào cờ; 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

+ Chiếu video clip “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển”; 

+ Diễn văn kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, gắn với 47 năm Ngày giải 

phóng Ninh Thuận, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 

+ Phát biểu của đại diện lãnh đạo tỉnh trong những năm đầu tái lập tỉnh; 

+ Phát biểu của đại diện thế hệ trẻ; 

+ Phát biểu của Lãnh đạo Trung ương; 

+ Công tác khen thưởng; 

+ Kết thúc Lễ Kỷ niệm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

a) Chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập 

tỉnh, gắn với 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận, giải phóng miền Nam thống 

nhất đất nước. 

b) Chuẩn bị nội dung phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Diễn văn kỷ 

niệm của Lãnh đạo tỉnh tại lễ kỷ niệm; nội dung phát biểu cảm tưởng của đại diện lãnh 

đạo tỉnh của năm đầu tái lập tỉnh. 

c) Chủ trì, đề xuất đại diện lãnh đạo tỉnh của năm đầu tái lập tỉnh phát biểu cảm 

tưởng. 

d) Thẩm định bài phát biểu của đại diện thế hệ trẻ và các bài phát biểu khác. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Thông báo treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị và nhà dân. 

b) Thông báo Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

c) Phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh 

sách đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm; tổ chức đưa đón đại biểu khi có yêu cầu. 

d) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón tiếp, bố trí sắp xếp vị 

trí chỗ ngồi, bảng tên đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Trang trí và chuẩn bị Hội trường tổ chức Lễ Kỷ niệm đảm bảo trang 

trọng; Chương trình văn nghệ chào mừng; lắp đặt âm thanh, ánh sáng phục vụ Lễ 

Kỷ niệm. Làm công tác tổ chức Lễ Kỷ niệm. 
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b) Tham mưu kịch bản, chương trình Lễ Kỷ niệm, danh sách đại biểu, giấy 

mời, quà tặng và một số nội dung có liên quan trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

chậm nhất ngày 05/4/2022 để cho ý kiến; phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh đón tiếp đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm.  

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành Giấy 

mời tham dự Lễ Kỷ niệm. 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo 

công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm, gửi về Trưởng Ban Tổ chức các ngày lễ lớn  

chậm nhất ngày 10/4/2022 để xem xét, cho ý kiến và chỉ đạo tổng duyệt chương 

trình Lễ Kỷ niệm. 

4. Sở Nội vụ: 

Xây dựng kịch bản chi tiết và điều hành nội dung công tác khen thưởng tại 

Lễ Kỷ niệm đảm bảo trang trọng, đúng quy định. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo 

chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, gắn với 47 

năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 

kiểm tra chặt chẽ công tác xuất bản sách, ấn phẩm tuyên truyền.  

6. Tỉnh Đoàn: 

Cử đại diện tham gia phát biểu tại Lễ Kỷ niệm; chuẩn bị bài phát biểu gửi 

Ban Tuyên giáo thẩm định và giới thiệu 05 đảng viên trẻ tiêu biểu đại diện thế hệ 

trẻ tham dự Lễ Kỷ niệm. 

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Lễ viếng nghĩa trang 

liệt sĩ tỉnh. 

8. Sở Y tế: 

Tham mưu thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Lễ Kỷ niệm 

vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 16/4/2022 và hoạt động khác có liên quan. 

9. Công an tỉnh: 

Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trước, trong và sau Lễ Kỷ niệm; bố trí lưu 

lượng xe ra vào tuyến đường trước Ủy ban nhân dân tỉnh.  

10. Điện lực Ninh Thuận: 

Đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra tổ chức Lễ Kỷ niệm. 

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày 

tái lập tỉnh, gắn với 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận, giải phóng miền 

Nam thống nhất đất nước phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo hiệu quả 

và phòng chống dịch Covid-19. 
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12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

a) Truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, gắn với 47 

năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

trên kênh NTV. 

b) Xây dựng video clip “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và 

phát triển” đồng thời chuẩn bị phương tiện, thiết bị để trình chiếu tại Lễ Kỷ niệm. 

13. Báo Ninh Thuận, Thông tấn xã Việt Nam và Báo Nhân dân thường 

trú tại Ninh Thuận: 

Xây dựng chương trình tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, thiết thực, có tính 

giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc, tập trung cổ vũ phong trào thi đua yêu nước 

trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đưa tin, phản ảnh kịp thời trong Lễ Kỷ niệm. 

Cử phóng viên tham dự và đưa tin. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động cân đối nguồn kinh phí được cấp 

trong dự toán năm 2022 để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

phân công tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả Kế hoạch 

này./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);  
- TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCT các ngày lễ lớn; 

- Mục III; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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