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KẾ HOẠCH  

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 Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 10/12/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 7081/KH-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh - 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; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2062-

CV/TU ngày 27/01/2022 về việc tiếp thu, hoàn thiện Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ 

niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022); 

Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh ban hành Kế hoạch 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 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 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, đánh giá 

tổng kết những thành tựu kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân 

tộc tỉnh Ninh Thuận qua 30 năm xây dựng và phát triển; 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. 

- Việc tổ chức các hoạt động phải trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô 

trương hình thức và đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và 

tham gia tích cực của người dân trong tổ chức thực hiện các hoạt động. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM: 

1. Tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh gắn với 47 năm Ngày giải 

phóng tỉnh Ninh Thuận và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước: 

- Thời gian và địa điểm: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 31/3/2022 tại Hội trường Ủy ban 

nhân dân tỉnh; truyền hình trực tiếp trên kênh NTV. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Đài Phát Thanh và truyền hình tỉnh. 

2. Tổ chức trưng bày, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội “Ninh Thuận - 30 

năm một chặng đường đổi mới và phát triển”; Hội chợ thương mại: 

- Thời gian và địa điểm: Khai mạc vào 18 giờ 00 phút ngày 29/3/2022 và diễn ra 

đến hết ngày 02/4/2022 tại khu vực Quảng trường - Tượng đài 16-4. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố. 

3. Tổ chức khởi công, khánh thành các công trình chào mừng và tôn vinh 

các sản phẩm đặc thù của tỉnh: 

- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau ngày 16/4/2022. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện tổ chức các công trình khởi công, khánh thành chào 

mừng: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện tôn vinh các sản phẩm đặc thù: Sở Khoa học và Công 

nghệ. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở ngành, địa phương và các chủ đầu tư dự án 

liên quan đến các công trình và sản phẩm đặc thù. 

4. Tổ chức Hội thảo kinh tế - xã hội tỉnh với chủ đề: “Ninh Thuận - 30 năm 

một chặng đường đổi mới và phát triển”: 

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 15/3/2022.  

- Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Trường Chính trị tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên 

quan. 

5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa - nghệ thuật, thể 

dục thể thao và du lịch; ra quân tổng vệ sinh môi trường nhất là tại các khu vực đô 

thị, ven biển để chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận 

(01/4/1992 - 01/4/2022): 

- Chương trình nghệ thuật đặc biệt, chủ đề “Ninh Thuận khúc hát tự hào”, tại 

Quảng trường 16/4, tường thuật trực tiếp kênh NTV. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh, phát thanh truyền hình, báo chí 

của Trung ương và địa phương. 

- Tuyên truyền cổ động trực quan bằng các phương tiện đa dạng, phong phú trên 

địa bàn tỉnh đảm bảo nội dung, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và tạo điểm nhấn, sinh 

động. 

- Tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ Nhân dân. 

- Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường nhất là tại các khu vực đô thị, ven biển. 
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- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau ngày kỷ niệm. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và 

Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Ninh Thuận; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: các Sở, ngành có liên quan. 

6. Tổ chức Tháng Thanh niên, các hoạt động về nguồn, các cuộc thi kiến 

thức, tìm hiểu với chủ đề “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát 

triển” cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; tổ chức Lễ Tuyên dương 

thanh niên tiêu biểu tuổi 30: 

- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau ngày kỷ niệm. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tỉnh đoàn. 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố. 

7. Xây dựng Phim phóng sự tài liệu “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường 

đổi mới và phát triển”: 

- Nội dung: Xây dựng phim tư liệu có thời lượng 30 phút về các thành tựu nổi bật 

trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Ninh Thuận qua 30 

năm tái lập tỉnh. 

- Thời gian: Hoàn hành trong tháng 02/2022. 

- Cơ quan chỉ đạo tổ chức: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, địa phương. 

8. Tổ chức các hoạt động ‘Đền ơn đáp nghĩa”: 

- Nội dung: Tùy theo tình hình thực tế của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, các 

doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng học bổng, xây dựng nhà tình 

nghĩa... cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người neo 

đơn, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. 

- Thời gian: Từ ngày 01/01/2022 đến hết tháng 4/2022, tập trung cao điểm vào 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần và tháng 4/2022. 

- Cơ quan chỉ đạo tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan hướng dẫn thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể, lực 

lượng vũ trang, các địa phương trong tỉnh, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp. 

9. Tuần Văn hóa - Du lịch Ninh Thuận năm 2022: 

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động để khởi động mùa du lịch Ninh Thuận năm 

2022.  
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+ Tổ chức các hoạt động (hội nghị, hội thảo) kết nối tour, tuyến, giới thiệu điểm 

đến; 

+ Giới thiệu đặc sản, ẩm thực địa phương; 

+ Nghệ nhân làng nghề truyền thống trình diễn và quảng bá dệt thổ cẩm, làm 

gốm; 

+ Trưng bày hiện vật tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm, Bảo tàng tỉnh; 

+ Chương trình nghệ thuật dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Chăm, Raglai. 

- Thời gian tổ chức: từ  ngày 25/3/2022 đến 01/4/2022. 

- Cơ quan chỉ đạo tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.    

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố; Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp. 

10. Tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế 

giới Núi Chúa và Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh 

Vĩnh Hy: 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/4/2022. 

- Cơ quan chỉ đạo tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở, ngành liên quan và 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải. 

11. Khai trương các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh: 

- Thời gian thực hiện: trước ngày 16/4/2022. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần xe khách 

Phương Trang. 

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ngành, địa phương liên quan. 

Ghi chú:  

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, có trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch cụ thể, tham mưu trình Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh xem xét, ký ban 

hành trước ngày 25/02/2022 để triển khai thực hiện. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức 

các ngày lễ lớn tỉnh sẽ xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và quyết định việc tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm phù hợp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

a) Biên soạn nội dung đề cương, hướng dẫn công tác tuyên truyền Kỷ niệm 30 

năm Ngày tái lập tỉnh, Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận, giải phóng 

miền Nam thống nhất đất nước. 
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b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ chuẩn bị bài diễn văn của lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh tại Lễ Kỷ niệm và thẩm định các bài phát biểu 

khác. 

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

tưởng và thống nhất chuẩn bị nội dung phát biểu. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

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

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

đại biểu và phát hành giấy mời họp mặt Kỷ niệm; tổ chức đưa đón đại biểu Anh hùng 

Lao động; đại diện các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; cán bộ hưu trí cao cấp dự Lễ Kỷ 

niệm. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón tiếp đại biểu. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Xây dựng Chương trình văn nghệ chào mừng; lắp đặt âm thanh, ánh sáng, 

trang trí Hội trường; chuẩn bị nội dung, kịch bản và làm công tác tổ chức Lễ Kỷ niệm. 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

văn hóa, thể thao, du lịch để khởi động mùa du lịch Ninh Thuận năm 2022; Phối hợp 

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Khu Dự 

trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam 

thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy. 

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, địa phương tổ chức triển lãm, trưng bày 

thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trên chặng đường 30 năm tái 

lập tỉnh; 

d) Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; 

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao, trưng bày, triển lãm tranh, ảnh 

nghệ thuật, trưng bày giới thiệu sách báo, chiếu phim… phục vụ Nhân dân có chủ đề ca 

ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi Đảng - Bác Hồ, ca ngợi cuộc 

chiến tranh chống Mỹ thắng lợi của nhân dân ta; ca ngợi những thành tựu đạt được trong 

30 năm tái lập tỉnh, ưu tiên phục vụ vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc 

thiểu số trước, trong và sau ngày kỷ niệm. 

đ) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lập 

danh sách đại biểu và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến giấy mời họp mặt kỷ niệm; 

đồng thời, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đón tiếp đại biểu tham dự Lễ 

Kỷ niệm. 

e) Tổng hợp tiến độ thực hiện các hoạt động kỷ niệm, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo tuần, các công việc đột xuất, phát sinh của các đơn vị trong quá trình 

triển khai, báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo. 

4. Tỉnh đoàn Ninh Thuận: 

a) Chuẩn bị nội dung phát biểu của đại diện Đoàn Thanh niên tại buổi họp mặt kỷ 

niệm. 
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b) Tổ chức Tháng Thanh niên, các hoạt động truyền thống, về nguồn; tổ chức và 

tham gia các cuộc thi văn hóa - nghệ thuật, thi đấu thể thao; huy động đoàn viên, thanh 

niên thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo xanh - sạch - đẹp tại các điểm công 

cộng. 

c) Tổ chức Lễ Tuyên dương thanh niên tiêu biểu tuổi 30. 

d) Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tổ chức các 

cuộc thi tìm hiểu về chủ đề “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát 

triển”. 

5. Sở Nội vụ: 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát động thi đua chào 

mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh gắn với Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh 

Ninh Thuận, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; lập thủ tục khen thưởng cấp 

Nhà nước đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho Tỉnh theo 

quy định; đồng thời tổ chức trao tặng khen thưởng cấp nhà nước và Huy hiệu tỉnh Ninh 

Thuận tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh. 

6. Sở Công Thương: 

a) Chủ trì tổ chức Hội chợ Thương mại bao gồm các gian hàng của các doanh 

nghiệp trong và ngoài tỉnh; 

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn bầu chọn tôn vinh sản phẩm đặc thù của tỉnh. 

7. Công an tỉnh: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự trên 

địa bàn tỉnh trước, trong và sau các hoạt động chào mừng kỷ niệm. 

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội 

phạm. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông: 

a) Chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền, báo, đài tăng cường công tác tuyên 

truyền trước, trong và sau ngày kỷ niệm. 

b) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình về đường truyền trực tuyến 

tại Lễ Kỷ niệm. 

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

Hướng dẫn và phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh 

tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đảm bảo thiết thực và có ý nghĩa giáo dục.  

10. Sở Y tế: 

a) Xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác y tế tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh 

vào sáng ngày 31/3/2022 phục vụ Lễ Kỷ niệm và tại Quảng trường 16 tháng 4 trong 

Chương trình nghệ thuật vào tối ngày 01/4/2022; 

b) Có kế hoạch đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong suốt 

quá trình diễn ra các hoạt động Lễ kỷ niệm. 
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11. Sở Tài chính: 

Tổng hợp và thẩm định kinh phí của các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập 

tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, địa phương và các chủ đầu tư dự án xây 

dựng kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án của tỉnh.  

b) Chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị và các cơ quan liên quan tổ chức Hội 

thảo kinh tế - xã hội tỉnh “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển” 

và phát hành Kỷ yếu Hội thảo. 

c) Xây dựng báo cáo chung về thành tựu 30 năm đổi mới và phát triển của tỉnh; 

bài diễn văn của lãnh đạo tỉnh tại Lễ Kỷ niệm. 

13. Sở Khoa học và Công nghệ: 

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Công Thương, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành liên quan tổ chức bầu chọn và 

tôn vinh sản phẩm đặc thù của tỉnh. 

14. Sở Giao thông vận tải: 

Chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang tổ chức chương 

trình Khai trương các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

15. Công ty Điện lực Ninh Thuận: 

Đảm bảo nguồn điện phục vụ họp mặt kỷ niệm vào ngày 31/3/2022 tại Hội 

trường Ủy ban nhân dân tỉnh và các hoạt động chào mừng khác tại Quảng trường 16/4, 

Bảo tàng tỉnh và các địa điểm tổ chức hoạt động có liên quan. 

16. Đài Phát thanh và Truyền hình: 

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ 

thuật. 

b) Truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm vào sáng ngày 31/3/2022 (trên NTV) và 

Chương trình nghệ thuật “Ninh Thuận khúc hát tự hào” vào tối ngày 01/4/2022 (trên 

kênh NTV). 

c) Xây dựng video clip chủ đề “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới 

và phát triển” để giới thiệu về thành tựu của Ninh Thuận sau 30 năm tái lập tỉnh.  

d) Mở chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền trước, trong và sau ngày kỷ niệm. 

17. Báo Ninh Thuận: 

a)  Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Kỷ niệm 30 năm tái lập 

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

nhất đất nước. 

b) Phát hành tập sách “Gương người tốt, việc tốt”; phát hành Đặc san Báo Ninh 

Thuận Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Ninh 

Thuận.  
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18.  Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa phương 

liên quan tham mưu Kế hoạch Tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Khu Dự trữ 

sinh quyển thế giới Núi Chúa và Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng 

cảnh Vịnh Vĩnh Hy. 

19. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị 

- xã hội: 

a) Phát hành Bản tin công tác Mặt trận số Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, gắn 

với 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận và giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước. 

b) Tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và đoàn viên, hội viên về ý nghĩa về ngày kỷ niệm; đồng thời tổ chức các hoạt 

động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, các hoạt động “Đền 

ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói 

chuyện truyền thống. 

20. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Sở, ngành còn lại: 

a) Tổ chức tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh gắn với 47 

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

trên các trạm truyền thanh, Đài Truyền thanh. 

b) Căn cứ tình hình thực tế, chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 

30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, đơn 

vị mình, đảm bảo nội dung, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và đúng quy định. 

c) Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan trên các đường phố chính ở trung tâm 

huyện, thành phố; Tổ chức các điểm vui chơi giải trí, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thi đấu thể thao phục vụ Nhân dân tại trung tâm huyện, thành phố; đồng thời hướng dẫn 

cho xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn 

hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian... phục vụ Nhân dân ở cơ sở.  

d) Tham mưu tổ chức, phân công các đoàn đi thăm các cá nhân, gia đình chính 

sách, anh hùng lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ hưu trí... 

đ) Phát động nhiều đợt tổng vệ sinh cơ quan, khu dân cư, đường phố, đảm bảo 

xanh, sạch, đẹp, đảm bảo mỹ quan đô thị. 

e) Có trách nhiệm tham gia các hoạt động; tổ chức gặp mặt, tọa đàm tại địa 

phương, đơn vị. 

g) Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian diễn ra ngày kỷ niệm. 

Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức một số hoạt 

động chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố; trang trí đường phố, công viên; 

bảo đảm vệ sinh môi trường xanh, sạch đẹp và văn minh. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

1. Kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 Ngày tái lập tỉnh gắn với 47 năm 

Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước được sử 
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dụng từ kinh phí được cấp trong dự toán năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

và thực hiện công tác xã hội hóa phù hợp theo quy định.  

2. Riêng hoạt động tổ chức Hội thảo kinh tế - xã hội của tỉnh do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì; Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Ninh Thuận sau 30 năm đổi mới và 

phát triển, sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Ninh Thuận do Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch chủ trì sẽ có dự trù kinh phí riêng để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cấp 

bổ sung. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, 

ngành và địa phương xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá 30 năm của đơn vị, ngành 

mình phụ trách gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/02/2022 để tổng hợp xây 

dựng báo cáo chung về thành tựu 30 năm của tỉnh; đồng thời giao Cục Thống kê tỉnh 

tính toán, cung cấp số liệu cho các Sở, ban, ngành và địa phương để phục vụ báo cáo 

tổng kết đánh giá 30 năm theo quy định. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (cơ quan 

thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh) theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy;  

- TT. HĐND tỉnh;                       

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các thành viên BTC; 

- Mục III; 

- Cục Thống kê tỉnh;                                                                                          

- 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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UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 

CÁC NGÀY LỄ LỚN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH 

TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH 

GẮN VỚI KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH NINH THUẬN, 

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 
 

(Kèm theo Kế hoạch số               /KH-BTC ngày       tháng       năm 2022  

của Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Ninh Thuận) 

 

 

1. Thời gian và địa điểm: 

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 31/3/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.  Chương trình: 

- Văn nghệ chào mừng (30 phút); 

- Công tác tổ chức: Thông báo chương trình Lễ Kỷ niệm, Chào cờ, tuyên bố lý do, 

giới thiệu đại biểu (5 phút); 

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

(20 phút); 

- Diễn văn Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh gắn với Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng 

tỉnh Ninh Thuận, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (10 phút); 

- Phát biểu của đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước (nếu có); 

- Phát biểu của 01 đại diện lãnh đạo tỉnh trong giai đoạn đầu tái lập, xây dựng tỉnh 

(10 phút); 

- Phát biểu của đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (7 phút); 

- Lễ trao tặng khen thưởng cấp nhà nước và Huy hiệu tỉnh Ninh Thuận tại Lễ Kỷ 

niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (10 phút); 

- Phát động đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh gắn với Kỷ 

niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận, giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước (5 phút); 

- Kết thúc Lễ Kỷ niệm. 

3. Thành phần đại biểu tham dự (dự kiến): 

- Đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành Trung ương. 

- Đại diện Lãnh đạo các tỉnh: Yên Bái, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh; Các đồng chí nguyên Thường vụ Tỉnh ủy các thời kỳ đang sinh 

sống ngoài tỉnh (nếu có); 
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- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo 

UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Anh hùng Lao động; đại diện các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; cán bộ hưu trí cao 

cấp; 

- Các đồng chí trong Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên các khóa đã nghỉ hưu; 

- Đại diện lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các huyện, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Đại diện đoàn viên, thanh niên; sinh viên, học sinh; 

- Đại diện lãnh đạo một số Doanh nghiệp Trung ương và địa phương đóng trên địa 

bàn tỉnh; 

- Các cơ quan thông tấn, báo, đài và thường trú các báo, đài tại địa phương./. 
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