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Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm  

danh xưng Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình 

 

 Thực hiện Công văn số 481/SVHTT-QLVH ngày 29/3/2022 của Sở Văn 

hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, UBND 

thành phố Tam Điệp báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Thành ủy, UBND thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai kịp 

thời, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình. Thành 

ủy đã ban hành 03 văn bản (01 kế hoạch, 01 hướng dẫn và 01 công văn)
1
. 

UBND thành phố ban hành 03 văn bản (02 kế hoạch và 01 công văn)
2
. 

- Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, UBND các phường, xã; các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản 

lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố; tạo khí thế phấn khởi, sức mạnh đoàn kết trong 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp 

Nhân dân thành phố phấn đấu thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 

200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm ngày tái lập tỉnh. 

II. Kết quả 

1. Công tác tuyên truyền  

1.1. Tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị lịch 

sử của sự kiện, tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của tỉnh Ninh Bình trong 

30 năm qua; tuyên truyền về các hoạt động, sự kiện chào mừng kỷ niệm 200 năm 

danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình; Cuộc thi “Check in 

Ninh Bình” năm 2022; Cuộc thi người đẹp Hoa Lư năm 2022 trên: Hệ thống đài 

truyền thanh thành phố và các xã, phường; Trang thông tin điện tử thành phố và 

                                           
       

1
 Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 17/12/2021 tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình; Hướng dẫn 

số 25-HD/TU ngày 13/01/2022; Công văn số 990-CV/TU ngày 23/2/2022 về việc tuyên truyền kỷ niệm 200 năm 

danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh. 

        
2
 Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 12/11/2021 về phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 

năm tái lập tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 2/11/2021 về tuyên truyền và tổ chức các hoạt 

động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; Công văn 260/UBND-VHTT ngày 2/3/2022 đôn đốc tuyên truyền 

chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh... 
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trang thông tin điện tử các xã, phường
3
; hoạt động báo cáo viên các cấp, hội 

nghị của các tổ chức đoàn thể và hoạt động văn hóa, thể thao … 

1.2. Tuyên truyền trực quan: Xây dựng tuyên truyền các cụm pano, áp 

phích, băng zôn, bảng điện tử, màn hình Led, hệ thống đèn led trang trí, hệ 

thống cờ… ở khu trung tâm thành phố và các phường, xã, các tuyến đường phố 

chính, các điểm đầu tuyến giao thông chính; trụ sở các cơ quan, đơn vị đảm bảo 

trang trọng, đúng nội dung
4
. 

2. Các hoạt động kỷ niệm 

2.1. Lựa chọn công trình chào mừng  

- Thành phố đã tổ chức thành công việc khởi công, xây dựng, khánh 

thành, gắn biển 02 công trình chào mừng Kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh 

Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, như: Khởi công xây dựng công trình làm 

việc Công an xã Đông Sơn; Khánh thành, gắn biển công trình chào mừng Nhà học 

2 tầng 8 phòng học trường THCS Đồng Giao phường Bắc Sơn.  

Đẩy nhanh tiến độ thủ tục hồ sơ đầu tư để khởi công, xây dựng, khánh 

thành, gắn biển các công trình tiếp tục chào mừng Kỷ niệm 200 năm danh xưng 

Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình và Kỷ niệm 40 năm thành lập đô thị 

Tam Điệp (17/12/1982 - 17/12/2022), như: Dự án Cải tạo và xây dựng tổ hợp 

Bảo tàng, Thư viện thành phố; Dự án Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ thành 

phố; Dự án cải tạo, nâng cấp Công viên thành phố tại phường Bắc Sơn… 

 - Các phường,  xã ;  MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã 

lựa chọn khởi công, xây dựng, khánh thành, gắn biển các công trình chào mừng Kỷ 

niệm như trụ sở làm việc, tuyến đường giao thông, tuyến đường cờ, nhà đại đoàn 

kết, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố
5
... 

                                           
       

3
 Thành phố đã tăng thời lượng phát sóng và xây dựng chuyên mục “chào mừng 200 năm danh xưng Ninh 

Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình” phát mỗi tuần 2 chương trình; biên tập, xây dựng 11 bài, 30 tin, 2 số đặc 

biệt trên Đài truyền thanh thành phố và Trang thông tin điện tử thành phố;  xây dựng 2 chương trình phóng sự 

truyền hình. Các phường xã ngoài tiếp phát sóng chương trình của tỉnh, của thành phố đãchủ động biên tập và 

phát nhiều tin, bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh và Trang thông tin cảu đơn vị.  
     

4
 Thành phố xây dựng  8 cụm pano tấm lớn;  xã phường xây dựng 12 cụm pano tấm lớn và nhiều pano ảnh.  Chăng 

treo gần 300 băng rôn tuyên truyền và hơn 12 000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc và cờ chuối. 

     
5
 Công trình chào mừng Kỷ niệm của các phường, xã: Phường Bắc Sơn khánh thành, gắn biển công trình 

chào mừng Nhà học 2 tầng 8 phòng học trường THCS Đồng Giao; khánh thành gắn biển Nhà văn hóa Tổ dân phố 

10A. Phường Trung Sơn khánh thành, gắn biển công trình chào mừng Nhà học 2 tầng 6 phòng học trường THCS 

Quang Trung.  Phường Tây Sơn khởi công xây dựng Trụ sở liên thông 1 cửa. Phường Nam Sơn khởi công xây dựng 

Nhà học 2 tầng 8 phòng học trường tiểu học Nguyễn Trãi. Phường Tân Bình khánh thành, gắn biển 01 tuyến đường  

tại tổ dân phố 10 và Nhà văn hóa Tổ dân phố 4. Phường Yên Bình khởi công xây dựng 02 tuyến đường tại Tổ dân phố 

Lý Nhân. Xã Đông Sơn khởi công xây dựng công trình làm việc Công an xã Đông Sơn và bê tông hóa 01 tuyến đường 

giao thông Thôn 9. Xã Quang Sơn khánh thành, gắn biển Nhà văn hóa thôn Thống Nhất và khởi công xây dựng Nhà 

văn hóa Thôn Trại Vòng. Xã Yên Sơn khởi công xây dựng công trình làm việc Công an xã Yên Sơn... 

     Công trình chào mừng Kỷ niệm của MTTQ và các đoàn thể: MTTQ khởi công xây dựng 01 Nhà đại đoàn 

kết tại Thôn Lang Ca xã Yên Sơn. Đoàn TN khánh thành, gắn biển 01 nhà Khăn quàng đỏ và xây dựng ra mắt các 

điểm vui chơi luyện tập TDTT cho thanh niên. Hội CCB xây mới  01và sửa chữa 02 Nhà tình nghĩa và xây dựng 

Đường cờ Hội CCB tại phường Trung Sơn. Hội LHPN xây dựng 02 tuyến đường hoa Ban tại phường Bắc Sơn và 

trồng mới 06 tuyến “đường cây phụ nữ”... Hội Nông dân xây dựng Mô hình dân vận khéo về công tác tuyên truyền 

vận động treo cờ tuyên truyền tại phường Tân Bình và 01 tuyến đường cây Hội nông dân tại phường Trung Sơn... 
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- Thành phố đã phối hợp tổ chức thành công Lễ khởi công dự án đầu tư 

xây dựng đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I), công trình được tỉnh 

lựa chọn khởi công chào mừng Kỷ niệm. Công tác tuyên truyền về về tính cấp 

thiết và tầm quan trọng của Dự án, tuyên truyền trực quan
6
; an ninh chính trị, 

trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường… chuẩn bị cho Lễ khởi công được 

thành phố phối hợp thực hiện hiệu quả. Hiện nay, Thành phố đang tiếp tục tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ GPMB, đảm bảo yêu cầu tiến độ, 

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ GPMB bàn giao đúng kế hoạch cho chủ đầu tư. 

2.2. Công tác chỉnh trang đô thị, phát động phong trào thi đua xây dựng 

thành phố xanh, sạch, đẹp 

- UBND thành phố phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022; xây dựng tuyến phố văn minh, xây dựng khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tổ chức 

vận động Nhân dân vệ sinh đường phố, công trình công cộng hàng tuần; nhất là 

dịp cao điểm Tổ chức Kỷ niệm của tỉnh. 

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo, đầu tư xây 

dựng hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến giao thông ở trung tâm thành phố; hạ 

tầng văn hóa, xã hội; hạ tầng thương mại dịch vụ…Chỉnh trang hệ thống điện 

chiếu sáng, điện đèn đô thị tại các nơi công cộng, khu trung tâm và trên các 

tuyến phố. 

2.3. Tổ chức hoạt động chào mừng trên địa bàn thành phố 

- Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022 chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh 

Ninh Bình và 40 năm thành lập đô thị Tam Điệp. 

- Các hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ 

+ Chỉ đạo tổ chức Đại hội thể dục thể thao các phường, xã. Qua đại hội các 

đơn vị đã đánh giá được phong trào luyện tập TDTT của đơn vị mình; đồng thời 

tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao thành lập đội tuyển của xã, 

tham gia Đại hội TDTT thành phố lần thứ VII dự kiến tổ chức trong tháng 

5/2022. 

+ Tổ chức thành công Giải Việt dã thành phố, Giải Việt dã các xã, 

phường và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Tham gia giải có 85 vận 

động viên là người đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn thành phố tới 

từ 8 đoàn thi đấu ở 6 nội dung theo quy định
7
.  

                                                                                                                                    
 

      
6
 Thành phố đã cắm hơn 400 cờ chuối và 10 mâm cờ tại các điểm giao cắt  dọc tuyến đường từ Quốc lộ 1A 

đến vị trí tổ chức buổi lễ 

        
7
 Các nội dung thi Giải Việt dã: Nữ dưới 15 tuổi tham gia chạy ở cự ly 2Km; nam dưới 15 tuổi tham gia 

chạy cự ly 3Km; nữ nhóm tuổi 16-18 tuổi chạy cự ly 3Km; nam nhóm tuổi 16-18 tuổi chạy cự ly 5Km; nữ vô 

địch chạy cự ly 4km và nam vô địch chạy cự ly 7Km.  
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+ Phối hợp với Sở văn hóa Thể thao và Đoàn nghệ thuật Nhà hát kịch Hà 

Nội tổ chức thành công đêm biểu diễn phục vụ cán bộ và Nhân dân thành phố 

Tam Điệp tại Nhà văn hóa thành phố nhân dịp kỷ niệm 200 năm danh xưng 

Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình … 

- Tổ chức các hoạt động tri ân 

+ Tổ chức hoạt động tri ân, dâng hương Đài tưởng niệm liệt sĩ thành phố; 

hỗ trợ, thăm hỏi các gia đình người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có quân 

nhân đang làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo, công nhân có hoàn cảnh khó 

khăn…. Trao 11.520 xuất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, thành phố, các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trị giá 3.937.507.000 đồng 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người có công, trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại biên giới, hải đảo và gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022. 

+ Phối hợp tổ chức Chương trình trao tặng quà của Quỹ Thiện tâm thuộc 

tập đoàn Vingroup cho 22 Thương, Bệnh binh nặng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

81% trở lên hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn thành phố cho 22 

người, với tổng số tiền là 330.000.000 đồng. 

+ Tiếp nhận và bàn giao quà của UBND tỉnh cho các đối tượng nhân dịp kỷ 

niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái thành lập tỉnh Ninh Bình cho 

1.175 đối tượng người có công với số tiền là 235.000.000đ. 

2.4. Tích cực tham gia các hoạt động chào mừng của tỉnh 

- Tham gia Hội thảo “Ninh Bình - 30 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển” 

và Hội thảo “Ninh Bình trong tiến trình lịch sử và sự nghiệp đổi mới” do UBND 

tỉnh Ninh Bình và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức. 

- Các hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ 

+ Tham gia giải Karate, việt dã, cờ tướng trong khuôn khổ thi đấu Đại 

Hội TDTT tỉnh Ninh Bình lần thứ VII – 2022. Kết quả đoạt: 03 HCV, 03 HCB, 

01 HCĐ. Tham gia giải Việt dã xã, phường thị trấn tỉnh Ninh Bình năm 2022, 

cúp SHB. Kết quả đoạt giải nhất toàn đoàn (Đoạt Cúp vô địch - 2022). 

+ Tham gia Liên hoan Văn nghệ Quần chúng tỉnh Ninh Bình năm 2022. 

Kết quả đoạt giải A toàn đoàn; cá nhân 01 giải  A và 03 giải B. 

- Xây dựng Pano ảnh và lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu cho thành tựu 

kinh tế - xã hội của thành phố tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh 

và Hội chợ thương mại của tỉnh. Gian hàng triển lãm của thành phố được Ban tổ 

chức và các khách tham quan đánh giá khá cao. 
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- Hội Văn học nghệ thuật thành phố đã tích cực tham gia Triển lãm mỹ thuật, 

nhiếp ảnh tỉnh Ninh Bình. Ban tổ chức Triển lãm đã lựa chọn 10 tác phẩm tiêu biểu 

(4 tác phẩm Mĩ thuật và 6 tác phẩm ảnh) của thành phố để Triển lãm. 

- Xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư. Các đơn vị 

được giao đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng tham gia các hoạt động tại 

Lễ hội (MTTQ tham gia Thi thư pháp; Hội LHPN tham gia thi trưng bày mâm ngũ 

quả tiến Vua; Hội CCB tham gia thi Cờ người; Hội Nông dân tham gia thi Chọi 

gà; Đoàn thanh niên tham gia Hội trại; Phòng kinh tế tham gia Trưng bày sản 

phẩm thủ công truyền thống  và đặc sản tiêu biểu; Trung tâm VHTT&TT tham gia 

giao lưu văn nghệ quần chúng) từ 08 - 11/4/2022. 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” 

năm 2022 đến tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố. 

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm: Thành phố đã thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ 

đạo của tỉnh; đề cao tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của từng cơ 

quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ. Các hoạt động Kỷ niệm được thành phố 

triển khai hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, tuân thủ các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19; đảm bảo nội dung, hình thức; có sức lan tỏa, tạo khí thế sôi nổi, 

hào hứng, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp 

Nhân dân trên địa bàn thành phố. 

2. Hạn chế 

2.1. Hạn chế: Công tác triển khai và tổ chức tuyên truyền  Kỷ niệm ở một số 

cơ quan, đơn vị còn chậm, chất lượng chưa cao. 

2.2. Nguyên nhân: Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khó khăn cho 

việc triển khai tổ chức các hoạt động Kỷ niệm./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Văn hóa Thể thao;  

- Thường trực Thành uỷ;                    (để b/c) 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

-  - Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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