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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội  

“Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển” 

 

  

Căn cứ Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện 

lịch sử quan trọng trong năm 2022; Kế hoạch số 591/KH-BTC ngày 15/02/2022 

của Ban Tổ chức kỷ niệm 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); 

 Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Triển 

lãm những thành tựu kinh tế - xã hội “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi 

mới và phát triển”, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Cuộc triển lãm là một trong các hoạt động chào mừng 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), quảng bá hình ảnh quê hương Ninh Thuận tươi đẹp, giàu 

tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy nền văn hóa đa sắc màu 

dân tộc phong phú, có thực lực lao động sáng tạo, con người cởi mở, hiếu khách. 

- Khẳng định đúng đắn những thành tựu đạt được qua 30 năm thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua từng thời kỳ từ ngày 01/4/1992 đến nay trên 

tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an 

ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; 

thể hiện quyết tâm chính trị và tư duy đổi mới của Đảng bộ trong chỉ đạo, lãnh đạo 

sự nghiệp xây dựng phát triển của tỉnh nhà. 

- Thông qua việc triển lãm, trưng bày một số hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, hiện 

vật nhằm giới thiệu một cách khái quát những thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, 

kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Ninh Thuận qua 30 năm xây 

dựng và phát triển (01/4/1992 đến 01/4/2022). 

- Giới thiệu những vị thế, tiềm năng, triển vọng của Ninh Thuận trong quá 

trình xây dựng và phát triển. 

2. Yêu cầu: 

Công tác tổ chức triển lãm phải đảm bảo chất lượng về nội dung, phong phú, 

đa dạng về hình thức trên tinh thần tiết kiệm, thu hút sự hưởng ứng tích cực của 

đông đảo quần chúng nhân dân; đảm bảo an ninh, trật tự. Chủ động cập nhật diễn 



2 

 

 

biến của dịch bệnh Covid-19 để có các phương án thực hiện kế hoạch đảm bảo phù 

hợp, an toàn và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức triển lãm: 

- Thời gian: khai mạc vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 29/3/2022 và diễn ra đến 

hết ngày 02/4/2022. 

- Địa điểm: Khu vực Quảng trường - Tượng đài 16-4. 

2. Nội dung trưng bày triển lãm: 

- Được thể hiện chủ yếu bằng hiện vật, mô hình, biểu đồ, hình ảnh, tài liệu, 

sách báo, ấn phẩm, băng đĩa, thuyết minh và trưng bày một số sản phẩm tiêu biểu 

của các ngành thuộc các lĩnh vực: kế hoạch, tài chính, công nghiệp, nông nghiệp, 

lâm nghiệp, xây dựng, tài nguyên, thương mại, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, 

thể thao, du lịch, lao động - thương binh và xã hội, an ninh, quốc phòng và của các 

địa phương trong tỉnh. 

- Giới thiệu các sản vật của địa phương: Quà lưu niệm, sản phẩm làng nghề, 

nông sản, thực phẩm, đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ... 

3. Tiến độ thực hiện: 

- Ngày 25/3/2022: Tổ chức thi công lắp đặt nhà bạt, gian hàng tiêu chuẩn và 

tiến hành bàn giao vị trí và gian hàng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp 

nhận và thực hiện trưng bày, triển lãm.  

- Ngày 28/3/2022: Kiểm tra việc trang trí trưng bày gian hàng của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

- Ngày 29/3/2022: Khai mạc triển lãm. 

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển lãm 

thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh qua 30 năm tái lập tỉnh. Triển khai các hình thức 

tuyên truyền về cuộc triển lãm trên các phương tiện truyền thông. 

b) Lựa chọn vị trí tổ chức triển lãm; thiết kế, lắp đặt gian hàng tiêu chuẩn 

(mỗi đơn vị 01 gian hàng trưng bày, kích thước tổng mặt bằng sàn 3m x 3m = 9m2 

và các thiết bị kèm theo: 01 bàn, 02 ghế, 01 ổ cắm điện, đèn bảo vệ, đèn chiếu 

sáng) để bàn giao kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận thực hiện 

đúng tiến độ kế hoạch đề ra. 

c) Thiết kế trang trí, tuyên truyền trực quan khu vực triển lãm; trang trí cổng 

chính ra vào khu vực triển lãm. 

d) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trưng bày triển lãm 

đúng thời gian và đạt hiệu quả. 

e) Tham mưu thành phần đại biểu tham dự, phát hành giấy mời và tổ chức 

chương trình khai mạc triển lãm. 

2. Công an tỉnh: Đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức triển lãm 

theo kế hoạch. 
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3. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định kinh 

phí tổ chức triển lãm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cấp bổ sung tổ chức 

thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

4. Sở Y tế: Hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 

quá trình tổ chức triển lãm. 

5. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: Đảm bảo vệ sinh 

khu vực Quảng trường - Tượng đài 16-4 trong quá trình tổ chức triển lãm. 

6. Công ty Điện lực Ninh Thuận: Đảm bảo nguồn điện phục vụ triển lãm 

tại Quảng trường - Tượng đài 16-4 trong quá trình tổ chức triển lãm (từ ngày 

25/3/2022 đến ngày 03/4/2022). 

7. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia triển lãm (cụ thể theo Phụ 

lục kèm theo): 

Xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung trưng bày, triển lãm về thành tựu 

kinh tế - xã hội đã đạt được qua 30 năm tái lập tỉnh của cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên lĩnh vực quản lý đảm bảo sinh động, phong phú, thể hiện được thành 

quả đã đạt được, tiềm năng lợi thế của ngành, địa phương. Thực hiện trang trí đối 

với gian hàng của cơ quan, đơn vị, địa phương; bố trí người trực và thuyết minh tại 

gian hàng. Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự trù kinh phí tổ chức triển lãm 

(lắp đặt gian hàng, bố trí bàn ghế, ánh sáng, công tác trang trí và các điều kiện liên 

quan khác) gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cấp 

bổ sung theo đúng quy định hiện hành. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia triển lãm chủ động cân đối kinh 

phí của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện gian hàng triển lãm. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Triển lãm những thành tựu kinh tế - xã hội 

“Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển”. Yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Mục III; 

- VPUB: LĐ: 

- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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PHỤ LỤC 

Danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia triển lãm 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-BTC ngày     tháng 3 năm 2022 

của Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh) 

                                                                              

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

2. Công an tỉnh; 

3. Sở Công Thương; 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

6. Sở Khoa học và Công nghệ; 

7. Sở Nội vụ; 

8. Sở Tài chính; 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo; 

10. Sở Giao thông vận tải; 

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

12. Sở Tài nguyên và Môi trường; 

13. Sở Thông tin và Truyền thông; 

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

15. Sở Xây dựng; 

16. Sở Y tế; 

17. Hội Nông dân tỉnh; 

18. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

19. Tỉnh Đoàn; 

20. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; 

21. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải; 

22. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước; 

23. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn; 

24. Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc; 

25. Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam; 

26. Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái./. 
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