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KẾ HOẠCH
Tham gia các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình
(01/4/1992- 01/4/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh
Ninh Bình về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình
(01/4/1992 - 01/4/2022); Căn cứ Kế hoạch số 1429/KH-SVHTT ngày 19/10/2021
của Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Ninh Bình về tổ chức các hoạt động tuyên truyền,
văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, Uỷ ban nhân
dân huyện Kim Sơn xây dựng Kế hoạch tham gia các hoạt động kỷ niệm 30 năm
tái lập tỉnh Ninh Bình với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống
lịch sử cách mạng, văn hóa của quê hương Ninh Bình; khơi dậy niềm tin tưởng, tự
hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng,
thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước, qua đó, tiếp tục bảo tồn, phát huy giá
trị lịch sử, truyền thống cánh mạng của quê hương.
- Quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế
mạnh của tỉnh Ninh Bình, nhất là tiềm năng về du lịch, nhằm thu hút đầu tư phát
triển kinh tế-xã hội của tỉnh, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
- Khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân
dân Ninh Bình đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc
phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong 30 năm qua; cổ vũ, động viên mọi tầng
lớp Nhân dân Ninh Bình nói chung, người dân Kim Sơn nói riêng ra sức thi đua
phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức, tham gia, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm phải an toàn,
tiết kiệm, theo đúng thời gian quy định của tỉnh, đồng thời tuân thủ các quy định
của Chính phủ, của tỉnh, của huyện về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
- Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên
truyền, tham gia các hoạt động kỷ niệm.
II. QUY MÔ, THỜI GIAN
1. Quy mô: Cấp tỉnh.
2. Thời gian tổ chức: Từ tháng 10/2021 đến ngày 30/5/2022.
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III. NỘI DUNG THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
1. Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập
tỉnh Ninh Bình (01/4/1992- 01/4/2022)
Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông tin tham mưu
cho UBND huyện xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành
tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022).
Thời gian hoàn thành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm trước ngày
05/11/2021.
2. Công trình chào mừng: 02 công trình chào mừng (Thực hiện trong quý
I năm 2022).
- Công trình xây dựng Trường Tiểu học A, Kim Mỹ (giai đoạn 1).
- Công trình xây dựng cầu Duy Hòa, xã Ân Hòa.
3. Các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng
3.1. Về văn hóa, văn nghệ:
* Các xã, thị trấn:
Tùy tình hình thực tế địa phương và tình hình diễn biến của dịch Covid-19,
tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Liên hoan, giao lưu văn nghệ quần
chúng giữa các ngành (trong cán bộ, công chức, viên chức các nhà trường), giao
lưu văn nghệ giữa các thôn, xóm, khối, phố.
* Cấp huyện:
- Thành lập đoàn tuyển, tổ chức tập luyện tham gia “Liên hoan nghệ thuật
quần chúng” tỉnh Ninh Bình tổ chức vào quý I/2022.
- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do tỉnh tổ chức dịp Lễ hội Hoa
Lư 2022 (Có kế hoạch riêng).
3.2. Về thể dục, thể thao
* Các xã, thị trấn:
- 100% xã, thị trấn tổ chức Giải Việt dã và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe
toàn dân (Trong tháng 3/2022).
- Tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở (Khi có thông báo mới của Sở VH&TT).
* Cấp huyện:
- Tổ chức Giải Việt dã và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp
huyện; tham gia Giải Việt dã xã, phường, thị trấn do tỉnh tổ chức (Trong tháng
3/2022).
- Tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện (Có kế hoạch riêng).
- Tham gia các hoạt động Thể thao do tỉnh tổ chức dịp Lễ hội Hoa Lư 2022.
4. Công tác tuyên truyền
Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức các hình thức
tuyên truyền như: Tuyên truyền trực quan (treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu), tuyên
truyền trên đài truyền thanh huyện, xã, lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị,
trên Trang thông tin điện tử,... để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân
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dân biết về sự kiện 30 năm tái lập tỉnh, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm
tái lập tỉnh tại địa phương, nhằm tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân.
4.1. Đợt thứ nhất
- Thời gian: Trước dịp diễn ra Lễ kỷ niệm, từ ngày 15/02/2022 đến
27/3/2022.
- Nội dung tuyên truyền:
+ Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập
tỉnh Ninh Bình; truyền thống lịch sử truyền thống cách mạng, bản sắc văn hoá,
những tiềm năng, thế mạnh của vùng đất và con người Ninh Bình.
+ Những thành tựu nổi bật của các ngành, địa phương trong công cuộc đổi
mới, nhất là trong chặng đường 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1992-2022).
+ Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm; việc thực hiện các
phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh của các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong toàn huyện.
+ Tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới
trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 1992-2022.
4.2. Đợt thứ hai
- Thời gian: Trong dịp kỷ niệm, từ ngày 28/3/2022 - 10/4/2022.
- Nội dung tuyên truyền:
+ Tập trung tuyên truyền quan điểm, định hướng phát triển kinh tế - xã hội,
tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh; những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình đạt
được sau 30 năm tái lập.
+ Phản ảnh kịp thời, đậm nét, sâu rộng các hoạt động chào mừng của huyện.
+ Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về đất và người Ninh Bình trong
tiến trình hội nhập, công tác thu hút đầu tư, xúc tiến triển khai các dự án lớn, các
công trình, dự án trọng điểm góp phần vào tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn
huyện.
+ Tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới tiêu
biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 1992 - 2022; không khí thi
đua sôi nổi, tâm trạng phấn khởi, tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
Nhân dân trước những thành tựu mà tỉnh Ninh Bình đã đạt được, sự tin tưởng, kỳ
vọng và quyết tâm xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.
4.3. Đợt thứ ba
- Thời gian: Sau dịp kỷ niệm, từ 11/4/2022 đến 20/4/2022.
- Nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền trên hệ thống đài truyền
thanh huyện, xã, Trang thông tin điện tử của huyện, xã và lồng ghép tuyên truyền
trên các hội nghị về kết quả đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ
niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của
huyện và các xã, thị trấn.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hoá & Thông tin huyện
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tham gia các hoạt động kỷ niệm; hướng
dẫn các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao
chào mừng kỷ niệm; phụ trách nội dung khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm tại cổng
chào huyện và cổng trụ sở huyện.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND &UBND
huyện thành lập Đoàn đại biểu của huyện dự Khai mạc Lễ kỷ niệm.
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thanh chỉ
đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT cấp xã.
- Phối hợp với Sở Văn hóa& Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức biểu diễn
nghệ thuật tại huyện Kim Sơn.
- Tham gia các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư 2022 (Theo kế hoạch riêng).
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền trong nữ
thanh niên tham gia Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2022, tổng hợp hồ sơ nộp
Sở VH&TT.
- Đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan; Kiểm tra các hoạt động
văn hóa, thể thao, các lễ hội, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng,
thể dục, thể thao, quảng cáo, karaoke…, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm, đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh.
- Tổng hợp kết quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm theo kế hoạch báo
cáo Sở Văn hóa & Thể thao theo yêu cầu.
2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao & Truyền thanh huyện
- Thay mới nội dung một số cụm pa nô tấm lớn, nhất là một số cụm pa nô
trên tuyến đường chính và khu trung tâm huyện có nội dung tuyên truyền về kỷ niệm
30 năm tái lập tỉnh (hoàn thành trước ngày 01/3/2022); Tổ chức tuyên truyền trực
quan treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ hồng kỳ,....khu vực trung tâm huyện. (Từ ngày
25/3/2022 đến hết ngày 05/4/2022).
- Chuẩn bị các điều kiện để tham gia triển lãm thành tựu kinh tế- xã hội do Sở
Văn hóa & Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
- Tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện; phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông
tin huyện kiểm tra, hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở (khi có thông báo
mới của tỉnh).
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông tin huyện thành lập đoàn
tuyển, tổ chức luyện tập tham gia “Liên hoan nghệ thuật quần chúng” và các giải
thể thao do tỉnh tổ chức chào mừng kỷ niệm.
- Phối hợp với Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức biểu diễn
nghệ thuật phục vụ Nhân dân tại huyện Kim Sơn, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở
vật chất theo đề xuất của Sở Văn hóa & Thể thao.
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- Mở chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; tăng cường viết
tin, bài, phóng sự phản ánh về thành tựu 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình; tuyên
truyền các gương “người tốt việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
trong phong trào thi đua yêu nước..., trên Đài truyền thanh huyện và trên Trang
Thông tin điện tử huyện. (Theo nội dung và thời gian quy định ở mục 4, phần III).
3. Phòng Kinh tế & hạ tầng
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan đôn đốc, hoàn thành các công
trình chào mừng 30 năm tái lập tỉnh theo Kế hoạch;
- Chuẩn bị các sản phẩm tham gia Hội chợ thương mại khi Sở Công thương
yêu cầu.
4. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện
Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị
để thực hiện kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
5. UBND các xã, thị trấn
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm;
củng cố, thay mới nội dung ở các cụm panô, panô treo cột điện ở các tuyến đường,
cổng chào của làng, thôn, xóm,... (hoàn thành trước ngày 01/3/2022).
- Tổ chức thi đấu, giao lưu thể dục, thể thao hiện đại và dân tộc, tổ chức các trò
chơi dân gian; tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ chào mừng kỷ niệm.
- Tổ chức tuyên truyền trên Đài truyền thanh và Trang thông tin điện tử xã,
thị trấn (Theo nội dung và thời gian quy định ở mục 4, phần III).
- Treo cờ, khẩu hiệu, băng zôn và vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong
dịp kỷ niệm. (Từ ngày 25/3/2022 đến hết ngày 05/4/2022).
V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 01/4/2022)!
2. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình
(01/4/1992 - 01/4/2022)!
3. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm phấn đấu xây dựng
Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững!
4. Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết tâm phấn đấu xây dựng quê
hương ngày càng giàu đẹp, văn minh!
5. Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết tâm phát triển kết cấu hạ tầng
đồng bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả du lịch, dịch vụ!
6. Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022!
7. Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu!
8. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
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10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Trên đây là Kế hoạch tham gia các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm
tái lập tỉnh Ninh Bình, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã,
thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả; sau mỗi đợt tuyên truyền báo cáo
kết quả tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm về UBND huyện (qua Phòng
Văn hóa & Thông tin) để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở VH&TT tỉnh,
UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh
- Sở VH&TT tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- LĐ UBND huyện;
- LĐVP HĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VHTT.
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