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Tam Điệp, ngày 10tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm
thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp (17/12/1982 - 17/12/2022)

Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/TU, ngày 13/01/2022 của Thành uỷ Tam
Điệp về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự
kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 và Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày
09/5/2022 của Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã (nay là
thành phố) Tam Điệp, UBND thành phố bổ sung, sửa đổi Kế hoạch tổ chức các
hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp
(17/12/1982 - 17/12/2022) như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
I. Mục đích
1. Nhằm ôn lại truyền thống lịch sử và cổ vũ, động viên, ghi nhận những
thành tựu nổi bật của Đảng bộ và Nhân dân thành phố qua 40 năm xây dựng và
phát triển, đồng thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng
góp trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.
2. 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 thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục xây dựng
thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.
II. Yêu cầu
1. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đồng
thời tuân thủ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
2. Đề cao tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của từng cơ quan,
đơn vị được phân công nhiệm vụ, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa
các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
B. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
I. Công tác thông tin tuyên truyền
Đợt 1: Gắn với kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập
tỉnh Ninh Bình (từ tháng 01/2022 - 30/4/2022).
Đợt 2: Cao điểm quý IV/2022
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1. Tập trung tuyên truyền thành tựu nổi bật của thành phố về kinh tế - xã hội,
an ninh, quốc phòng trên chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của thành
phố trên: Hệ thống đài truyền thanh thành phố và các xã, phường; Trang thông tin
điện tử thành phố và trang thông tin điện tử các xã, phường; Đài Phát thanh và
Truyền hình Ninh Bình, báo Ninh Bình; hoạt động báo cáo viên các cấp, hội nghị
của các tổ chức đoàn thể và hoạt động văn hóa, thể thao …
2. Tuyên truyền trực quan: Xây dựng các cụm pano, áp phích, băng zôn,
bảng điện tử, màn hình Led, tranh cổ động, hệ thống đèn led trang trí… ở tất cả các
tuyến đường phố chính, các điểm đầu tuyến giao thông chính.
3. Xây dựng, xuất bản các ấn phẩm: Tập san về thành tựu 40 năm xây dựng
và phát triển của thành phố Tam Điệp; phóng sự “Thành phố Tam Điệp - 40 năm
xây dựng và phát triển”; các bài viết đăng trên Báo Ninh Bình; tập thơ Đất và
người Tam Điệp tập III; các ca khúc và tác phẩm ảnh về đất và người Tam Điệp…
II. Tổ chức các hoạt động chào mừng
1. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao
1.1. Tổ chức Giải Việt dã thành phố, Giải Việt dã các xã, phường và Ngày
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
- Thời gian: Trong tháng 3/2022.
- Địa điểm: Trung tâm thể thao thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh thành phố.
1.2. Tổ chức các giải thi đấu thể thao và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao
thành phố lần thứ VII
- Thời gian: Từ tháng 3/2022 - 9/2022.
- Địa điểm: Trung tâm thể thao thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh thành phố.
1.3. Tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2022
- Cấp cơ sở:
+ Các xã, phường, các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng
tại địa phương. Thời gian từ ngày 15/11 - 30/11/2022.
+ Chọn các tiết mục xuất sắc tham gia Hội diễn Văn nghệ cấp thành phố.
- Cấp thành phố:
+ Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm. Thời gian từ ngày 01/12 09/12/2022.
+ Công diễn các tiết mục đạt giải tại hội diễn cấp thành phố. Công diễn vào
ngày tổ chức Lễ kỷ niệm.
* Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin
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2. Xây dựng phóng sự “Thành phố Tam Điệp - 40 năm xây dựng và phát
triển” phát trên Đài truyền hình Ninh Bình và đăng trên Báo Ninh Bình; biên tập và
xuất bản tập thơ “Đất và người Tam Điệp” tập III
- Thời gian hoàn thành: tháng 11/2022
- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Thành ủy.
3. Tổ chức Thi lựa chọn ca khúc và tác phẩm ảnh về đất và người Tam Điệp;
Trưng bày triển lãm ảnh, tác phẩm hội họa, tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí,
hiện vật minh họa thành tựu kinh tế - xã hội thành phố
3.1. Tổ chức Thi lựa chọn ca khúc và tác phẩm ảnh về đất và người Tam
Điệp
- Thành phần tham gia: Tất cả các công dân Việt Nam và người nước ngoài
sống và làm việc ở Việt Nam; nhóm tác giả hoặc cơ quan, tổ chức trên toàn quốc.
- Thời gian: Tháng 11/2022
3.2. Tổ chức Trưng bày triển lãm ảnh, tác phẩm hội họa, tác phẩm văn học
nghệ thuật, báo chí, hiện vật minh họa thành tựu kinh tế - xã hội thành phố
- Thành phần tham gia: các phường, xã; Chi hội văn học nghệ thuật thành
phố, Hội sinh vật cảnh thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn…
- Thời gian: Từ 14-18/12/2022
- Địa điểm: Sân Nhà văn hóa thành phố
* Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Thành ủy và Phòng Văn hoá và Thông tin
4. Tổ chức Hội trại thành phố năm 2022
- Thành phần tham gia: các phường, xã, trường Cao đẳng nghề, THPT, Trung
tâm giáo dục thường xuyên, một số đơn vị quân đội, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa
bàn.
- Địa điểm: Khu liên hợp thể thao thành phố.
- Thời gian: tháng 12/2022
- Cơ quan chủ trì: Thành đoàn Tam Điệp.
5. Tổ chức các hoạt động tri ân
5.1. Tổ chức dâng hương tưởng niệm, Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ
tại Đài tưởng niệm liệt sỹ thành phố và Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại
Bảo tàng Tam Điệp.
- Thời gian tổ chức: tháng12/2022
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Lao động Thương binh
và Xã hội thành phố, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Điệp.
5.2. Thăm hỏi tặng quà tri ân người cao tuổi, tiêu biểu, nguyên lãnh đạo chủ
chốt thành phố có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong 40 năm
qua
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- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2022
- Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố; Văn
phòng HĐND và UBND thành phố; Văn phòng Thành ủy.
5.3. Xây dựng “Nhà tình nghĩa” cho gia đình chính sách và người đã có
nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của thành phố có khó khăn về nhà ở
- Phấn đấu mỗi xã, phường xây dựng 01 nhà.
- Thời gian thực hiện từ tháng 3/2022 - 11/2022
- Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ
Việt Nam thành phố và các đoàn thể.
6. Công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng, khánh thành công trình chào mừng;
phát động thi đua xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp
6.1. Công tác chỉnh trang đô thị
- 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 các tuyến phố văn minh;
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm;
- Chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng, điện đèn đô thị tại các nơi công cộng,
khu trung tâm và trên các tuyến phố.
- Thời gian: Từ quý II/2022 đến trước thời điểm tổ chức lễ kỷ niệm.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Quản lý đô thị; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và
Truyền thanh thành phố; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.
6.2. Tổ chức khởi công, xây dựng, khánh thành, gắn biển các công trình chào
mừng Kỷ niệm
- Khởi công, xây dựng, khánh thành, gắn biển các công trình chào mừng kỷ
niệm: 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; Cải tạo, nâng cấp Công viên thành phố
tại phường Bắc Sơn…
- Thời gian: Xong trước tháng 12/2022
- Cơ quan chủ trì: Phòng Quản lý đô thị và Ban quản lý dự án đầu tư xây
dựng thành phố.
6.3. Tổ chức khánh thành gắn biển chào mừng Kỷ niệm một số Nhà văn hóa
thực hiện theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của Hội đồng nhân
dân thành phố và các công trình khác về hạ tầng văn hóa, xã hội, thương mại dịch
vụ, an ninh, quốc phòng…
- Thời gian: Xong trước tháng 12/2022
- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông Tin và UBND các phường, xã
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6.4. 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.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 3/2022 đến hết năm 2022.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ
III. Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam
Điệp (17/12/1982 – 17/12/2022)
(Có kế hoạch và chương trình chi tiết riêng)
IV. Kinh phí
1. Kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố
2. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng HĐND và UBND thành phố
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy tham
mưu thành lập Ban Chỉ đạo; phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin thành lập Ban
Tổ chức và các tiểu ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm của thành phố; phối hợp với
các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chào
mừng theo điểm 5 phần II mục B của Kế hoạch. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban
Tổ chức lễ kỷ niệm xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm
thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố kiểm tra, đôn
đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND thành phố theo quy định.
2. Phòng Văn hoá và Thông tin
- Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm của thành phố.
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thanh thành
phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động
chào mừng theo điểm 1, 3 và điểm 6.3 phần II mục B của Kế hoạch; hướng dẫn xã,
phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tổ chức các hoạt động văn
hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và thực hiện công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn
vị; xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử thành phố.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung trong
Kế hoạch.
3. Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch
và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng kế hoạch
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và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trực quan khu trung tâm thành phố, khu
vực tổ chức Lễ kỷ niệm; thay mới hệ thống đèn Led tuyến đường đôi Quang Trung;
rà soát sửa chữa, thay mới hệ thống đèn trang trí đô thị trên các tuyến đường chính
của thành phố; thiết kế maket và thực hiện nội dung trang trí khánh tiết, các cơ sở
vật chất có liên quan phục vụ các hoạt động trước và trong Lễ kỷ niệm.
- Tổ chức tuyên truyền trên Đài truyền thanh thành phố và hướng dẫn Đài
truyền thanh phường, xã tuyên truyền về thành tựu thành phố đã đạt được trên
chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung trong
Kế hoạch.
4. Phòng Quản lý đô thị; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố: Chủ
trì phối hợp với UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố
xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị; khởi công, xây dựng,
khánh thành, gắn biển các công trình chào mừng Kỷ niệm.
5. Phòng Nội vụ: Tham mưu xây dựng Kế hoạch phát động thi đua cao điểm
lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam
Điệp (17/12/1982 - 17/12/2022); phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây
dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chào mừng theo điểm 6.4 phần II mục B của
Kế hoạch.
6. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: Chủ trì phối hợp với các phường,
xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động
chào mừng theo điểm 5 phần II mục B của Kế hoạch.
7. Phòng Kinh tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyển chọn
những sản phẩm đặc sắc trưng bày triển lãm thành tựu kinh tế theo điểm 3 mục II
phần B của kế hoạch.
8. Phòng Y tế: Xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo công tác y tế, công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ các hoạt động kỷ niệm; chủ trì phối hợp
với các ngành liên quan kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm các
nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố.
9. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các
hoạt động chào mừng; đưa nội dung giáo dục truyền thống về quá trình xây dựng
và phát triển thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp vào nội dung giáo dục địa phương
trong chương trình ngoại khóa ở tất cả các bậc học trên địa bàn thành phố.
10. Các phòng, cơ quan, đơn vị khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ
quan, đơn vị mình và nội dung kế hoạch chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác
tham mưu, công tác tuyên truyền và xây dựng tổ chức các hoạt động chào mừng tại
các cơ quan, đơn vị tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần cho thành công
chung các hoạt động kỷ niệm.
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11. Công an thành phố: chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thành phố
xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho các
hoạt động kỷ niệm.
12. Ban Chỉ huy quân sự thành phố: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên
quan tổ chức đội quân nhạc, đội quân kỳ phục vụ Lễ kỷ niệm; xây dựng chương
trình và tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Lễ kỷ niệm.
13. Công ty cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp
- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố triển khai kế hoạch chỉnh
trang hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố.
- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường khu vực diễn ra Lễ kỷ niệm và đảm
bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố trong quá trình tổ chức các hoạt
động kỷ niệm.
14. Chi hội Văn học nghệ thuật thành phố, Hội sinh vật cảnh thành phố: Phối
hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố lựa chọn những tác phẩm đặc sắc
trưng bày triển lãm theo điểm điểm 3 mục II phần B Kế hoạch.
15. UBND các phường, xã
- Chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 40
năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp gắn với chào mừng kỷ niệm
ngày thành lập của đơn vị. Lựa chọn 1-2 công trình trọng điểm của địa phương gắn
biển chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp và
các công trình chào mừng kỷ niệm ngày thành lập của đơn vị.
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch tại đơn vị và
tham gia các hoạt động do thành phố tổ chức.
16. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chỉ đạo công tác tuyên truyền về kỷ
niệm 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp; biên tập và xuất bản:
Tập san về thành tựu 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp, tập thơ
“Đất và người Tam Điệp” tập III; phóng sự truyền hình “Thành phố Tam Điệp - 40
năm xây dựng và phát triển” trên Truyền hình Ninh Bình và các bài viết trên báo
Ninh Bình; tổ chức Thi lựa chọn ca khúc và tác phẩm ảnh về đất và người Tam
Điệp; Trưng bày triển lãm ảnh, tác phẩm hội họa, tác phẩm văn học nghệ thuật, báo
chí, hiện vật minh hoạ thành tựu kinh tế - xã hội thành phố.
17. Đề nghị Văn phòng Thành ủy: Tham mưu cho Thường trực Thành ủy
chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm của thành phố và tổ chức các hoạt động tri
ân những cống hiến, đóng góp xây dựng thành phố của các thế hệ cán bộ qua các
thời kỳ.
18. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức
thành viên
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- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích
cực lao động, sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích
xuất sắc chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp.
- Phối hợp tuyên truyền những thành tựu thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp
đạt được sau 40 năm thành lập, qua đó khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm đối với
quê hương.
19. Đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Điệp chủ
trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tổ chức Lễ cầu siêu cho các
anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ thành phố.
20. Các phòng, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được
phân công tại Kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi tiết và dự trù kinh phí báo cáo
UBND thành phố (gửi qua Phòng Văn hóa và Thông tin và Phòng Tài chính - Kế
hoạch thành phố) trước ngày 15/5/2022.
21. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tổng hợp, thẩm định dự trù kinh phí của
các cơ quan, đơn vị, các tiểu ban Tổ chức, tham mưu Kế hoạch tài chính tổ chức
các hoạt động chào mừng kỷ niệm báo cáo UBND thành phố; tham mưu phương án
bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động chào mừng và lễ kỷ
niệm và bố trí vốn đầu tư để hoàn thành các dự án, công trình phục vụ lễ kỷ niệm.
Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 15/3/2022 của
UBND thành phố. Đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường, xã
triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng
mắc kịp thời báo cáo UBND thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để xem
xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- 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, chi hội VHNT, Hội
sinh vật cảnh thành phố, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo
Việt Nam thành phố Tam Điệp;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Mạnh Hùng

