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UBND TINE BA RfA-VCJNG TAU
BTC CAC HOIT BONG K' NIM
30 NAM NGAY THANH LJP TINH
S:4 /KH-BTC

CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VWT NAM
B8c Ip - Tir do - Hnh Philc
Ba Rja-Vi2ng Tàu, ngày 26 tháng 11 näm 2021

KE HOACH
To chfrc L k nim 30 näm Ngày thành 1p tinh Ba Rja - Vflng Tàu
(12/8/1991 - 12/8/2021)

Can cü Nghi. djnh 145/2013/ND-CP ngày 29/10/2013 cüa ChInh phü quy
djnh ye to chirc ngày kr nim; nghi thüc trao tang, don nhn hInh thüc khen thuóng,
danh hiu thi dna; nghi lê dôi ngoi, don tiêp khách nuóc ngoài;
Can cir Nghj dnh 111/2018/ND-CP ngày 31/8/2018 cüa ChInh phü quy djnh
ye ngày thành lip, ngày truyên thOng, ngày huOng irng cüa các B, ngành, dja
phucing;
Can c'cr K hoch s 30/KH-UBND ngày 02/3/202 1 cüa TJIBND tinh v tip
tyc To chiirc các hot dng k) nim 30 nàm Ngày thành 1p tinh Ba Rja - Vüng Tàu
(12/8/199 1 - 12/8/202 1);
Can cir Thông báo s 05-TB/BCD ngày 28/10/2021 k& luQtn cüa Ban Chi
dao to chüc các hoat dng kS' nim 30 näm ngày thành 1p tinh Ba Rja Vüng Tàu
ti cuOc hçp ngày 27/10/202 1;
Can c1r Thông báo s 808-TB/BCD ngày 22/11/2021 cüa Ban ThuOng v11
Tinh üy ye vic to chirc các hoat dng k nim 30 nám Ngày thành 1p tinE;
Can cr K hoach s
/KH-BTC ngàyZ€/11/2021 cüa Ban T chirc v
tiêp tVc tO chirc các hot dng kS' nim 30 nàrn Ngày thành 1p tinE Ba Rja - VQng
Tàu (12/8/1991 - 12/8/2021);
Xét d nghj cUa Si Van hóa và Th thao ti Cong van s 2746/SVHTTQLVH&DSVH ngày 19/11/202 1, Ban To chirc L k nim 30 nAm Ngày thành1p
tinh ban hành Kê hooch tO chirc L k51 nim 30 11am Ngày thành 1p tinh Ba Rja Vüng Tàu (12/8/1991 - 12/8/2021) nhu sau:
I. MJC BICH, YEU CAU
1. Mc dIch:
- Nhm giáo diic truyn thng 1ch sir, van hóa, khoi dy nim t1r hào, tinE
yéu qué hucmg Ba Rja - Vüng Tàu; cO vu, dng viên can b, dãng viên, 1rc krçmg
vu trang, các tang lap nhân dan trong tinh tich crc huang irng thi dua lao dng san
xuât và cong the, hQc tap, gop phn xây dung quê huong Ba R4a — Vüng Tâu ngày
càng giàu dçp, van minE.
- T chüc L k' nim dánh du sir kin 30 nãm thành 1p tinh Ba Rja — Vüng
Tàu; gi&i thiu den nhân dan, các tO chilic kinh tê, van hoá, xä hi trong và ngoài
tinh nhffig thành tru dat duc qua 30 nam xây dmg và phát triên; quãng bá tiêm
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nàng, th mnh cüa tinh Ba Rja-Vüng Tàu d thu hut khách du ljch, các nhà du
tu, doanh nghip gop phân phát triên kinh t - xâ hi tinh Ba Ra-Vüng Tàu.
2. Yêu cu:
- T chirc L k nim phái trang tr9ng,an toàn, ti& kim, không phô tnro'ng,
hInh thire và dung quy djnh.
- Bào dam an ninh và trât tu an toàn xã hôi.
- Bào dam Cong tác phông cMng djch Covid-19 theo quy djnh.
II. NQI DUNG CHU'CNG TRiNH LE KY NIM
1. Co quan t chfrc:
- Co quan chi dao: Tinhüy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan, Uy ban
Mt trn TO quôc Vit Nam tinh; Ban Chi 4o to chüc các hoçi.t dng k5r nim 30
nàm Ngày thành 1p tinh.
- Don vi chii trI: Ban To chirc L kS' niêm.
- Don vj thic hin: Các sy, ngành, doàn th; co quan, don v cüa tinh; các
huyn, th xã, thành phô.
2. Quy mô ti chfrc: Cp tinh.
3. Thô'i gian và dja dim to chtI'c
- Thi gian: 08 giô' 00, ngày 18/12/2021.
- Dja dim: Hi tnr&Yng A, Trung tam Hi ng tinh.
- Truyên hInh trirc tip trên Dài truyn hInh Vit Nam (VTV9), Dài PTTH
tinh và trirc tuyên den diem câu ti các huyn, thj x, thành phô trên dja bàn tinh.
4. Thành phin mri dir và tham gia L k nim
4.1. Dim cu cp tinh: 200 d*i biu
- Di biu Trung uo'ng và tinh bn
+ Di din lãnh do cp cao Dãng, Nlhà nithc.
+ Các B, Ban, ngành, can b Trung uong theo döi dja phucing.
+ Di biu Lãnh do Tinhüy, LTBND tinh Dng Nai.
- Di biu tinh Ba Rja — Vflng Tàu
+ Các M Vit Nam anh hung, Anh hung Lrc luqng vU trang, Anh hung lao
dng.
+ Các dng chI üy viên Ban Thuing vii qua các thii kr.
+ Các dng chI üy viên BCH Dãng b tinh khóa VII.
+ Thu trithng các S&, ban, ngành, doàn th, don v ngành d9c dimg chân trên
dia bàn fink
+ Dai biu doàn viên Thanh niên tiêu biu.
+ Di biu 1iic 1ung vii trang tiêu biu;
- Di biu các doanh nghip tiêu biu và doanh nghip duçc trao giy chüng nhn
du tix.
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- Các c quan báo chI: Dài Truyn hmnh Vit Nam (VTV), Dài Phát thanh và
Truyên hInh tinh Ba Rja — Vüng Tàu; Báo Ba Rja — VUng Tàu; mt so ca quan
thông tn báo chI Trung uang và dja phucing.
4.2. Di biêu cp huyn (dr tti các dim cu cüa huyn, thj xä, thành
phô):
- Các dng chI nguyen üy viên BCH Dâng b tinh dang sinh sng trên dja
bàn các huyn, thj, thành phô;
- Các dng clii üy viên BTV các huyn, thj, thành üy; Thành viên UBND các
huyn, thj, thành phô.
- Dai biu BCH các huyn, thj, thành Uy.
(Thy theo H5i tru&ng tQi các diém cu, UBND các huyn, thj xâ, thành pM
mài so lwcrng dQi biêu chophii hQp dam báo các quy djnhphông, chOng djch,)
5. Chiro'ng trInh L k5 nim
(1) Chuo'ng trInh ngh thut: 08h00 dn 08h30
(2) Chiu phim tu lieu: 08h30 dn 09h00.
(3) Chuoiig trInh L ki nim: Tir 09h00 dn 1 1h00 (Truyen hInh tritc tiêp
trên song VTV9 và BRT)
+ Phdn nghi thc. 09h00-09h15
- Chào cô (B Chi huy Quân s1r tinE).
- Tuyên b 1 do, gi6i thiu di biu (B/c PCT UBND tinh)
- Thông báo chuang trInh L kST nim (B/c PCT UBND tinh)
+ Phn n5i dung: 9h]5-llhOO
- Diên van khai mc L k nim 30 nàm Ngày thành 1p tinh (B/c BI thu
Tinh üy)
- Phát biu cüa nguyen Länh dao tinh (B/c nguyen BI thu Tinh üy)
- Phát biu cüa dii din th h tré tinh Ba Ria — VOrig Tàu (B/c BI thu Tinh doàn).
- Cong b quy& djnh khen ththng, trao thuô'ng (B/c Lãnh dto Ban TDKT
Trung uang).
- Phát biu cüa Lnh di.o Bang, Nlhà nu&c.
- Phát biu dáp ti1 cüa lành dao tinh Ba Rja — Vtng Tàu (B/c BI thu Tinhüy).
- Trao Giy chCmg nhan du tu (Biu hành: B/c PCT UBNID tinh; trao Giy
chtrng nhn dâu tu: B/c BI thu TinEüy, B/c PBT TT Tinhüy, B/c Chü tjch UBND
tinE).
Tuyên b kt thilic L và mi các dng chI Lnh dao B, ban, ngành Trung
uang, các dông chI Ban Thuông vi TinE Uy chip hinh luu nim.
6. V trang phiic tham di i;
- Bi biu tham dir 1: Nam mc veston, deo cà vtt; Nt: mc bi áo dài truyn
thông.
- Bai biu các ca quan nhà nuâc, 1rc lugng vu trang: Mc 1 phiic ngành
(neu có).
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III. PHIXaNG AN TO CHIC
1. Cong tác phông chng djch Covid-19
D dam bão tht cong tác phông dich khi t chüc L k nim, Ban T chüc
giao S& Y tê xây dgrng phixmg an cii the nhu sau:
- Thirc hin xét nghim cho các di biu tham dr, các 1irc luçmg báo v, phic
vu tai Lê k niêm.
- T chüc thrc hin các bin pháp phông, chng djch ti L kr nim.
- Phucmg an cp ctru, h trçY y tê.
IV. KINH PH!:
Ngun ngân sách tinh nàm 2021 b trI thirc hin të chirc L k nim 30 näm
thành lap tinh.
V. PHAN CONG TRCH NHIEM:
1. Van phông Tinh üy:
- Phii hçip vri Ban Tuyên giáo Tinh üy, Van phông UBND tinh chun bj bài
phát biêu cüa lânh dao Trung umig, diên van và phát biêu dáp tt'r cüa dông chi BI
thu Tinh üy trInh Thumg tr1rc Tinhüy.
- Ph& hçip Van phông UBND tinh th%rc hin nhim vit 1 tan, khánh tiêt, tiêp
don dai biêu dir Lê kS' nim trong suôt thii gian den thäm, lam vic, dçr lê k nim
tai tinh.
- Giri thu mcxi dua dOn di biu theo sir phân cong cüa Ban T chrc.
- Phi hçip vOi Van phông UBND tinh tham muu xây dirng chuang trInh,
ni dung bô trI dja diem lam vic cüa Lânh d.o Dãng, Nhà nuc vi Lanh dto tinh.
2. Van phông UBND tinh:
- Chü trI, phi hçip vi Van phông Tinh üy, S& Van hóa và Th thao 1p danh
sách khách mi di biêu tham du Lê k' hem.
- Phát hành thu mi dai biu; phân cong gri thu mdi.
- Phân cong dua don, t chc don tip dai biu.
- Chü tn 1p k hoach giri thu mO'i, don tip khách, b tn an &, di laj (khách
ca quan Trung uong và tinh bmn).
- Chun b l tan và hau cn phic vi bui l k nim.
3. D ngh Ban Tuyên gião Tinh üy:
- Chun bj bài phát biu ci1a Lãnh dao Dáng, Nba nujc.
- Chun b bài din van cüa dng chi BI thu Tinh üy.
- Chun b bài phât biu dáp tr cüa dng chI BI thr Tinhtiy.
- Chun b bài phát biu cüa dng chI nguyen Lãnh dao tinh.
- Duyt ni dung bài phat biu cüa dai din th h tré tinh.
- Phi hçp Sâ Van hóa và Th thao cho kin, thm djnh chuang trInh ngh
thuat.
- Lam du m& cung cp thông tin lien quan dn L kST nim d các c quan
truyn thông thc hin dua tin, tuyên truyên.
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4. Sr Van

hoá và Th thao:
- Xây drng kich ban Chuung trInh L k nim, chucing trInh ngh thut chào
misng L k' nim, thirc hin trang trI ben trong và phIa ngoài Hi tnthng A trung tam
Hi ngh tinh, in thu mñ, 1p dci toán chi tiêt trinh UBNID tinh phê duyt.
- Mo'iNhip ãnh chuyên nghip d chiip ânh kru nim tii L kST nim.
- Thc hin các nhim vçi khác theo các chuong trInh, k hoch lien quan
den kS' nim 30 nám thành 1p Tinh dA dugc phê duyt.
5. S& K hoch và Du tir:
- Lp danh sách các nhà du. tu mi dr L k nim và danh sách các dci an
trao Giây chüng nhn dâu tu ti L k nim 30 nAm Ngày thành 1p tinE.
- Xây dirng phn kjch bàn trao Giy chirng nhn du tu tai L ki nim.
6. Cong an tinh, B Chi huy Quân s1r tinh:
- Cong an tinh chU trI, pMi hcip vâi B Chi huy Quân sr tinh dam bâo an
ninh trât tr, phông cháy chtia cháy và don tiêp khách an toàn truóc, trong và sau
Lê kS' niêm.
- B Chi buy Quân sr tinh diu hành nghi thirc chào cii, cir di tiêu binh
thrc hin nghi thüc trao tang danh hiu khen thithng cap Nba nrnc, thc hin cong
tác rà mm khu vrc to chrc Lê viêng nghia trang 1it s tinh và tti Hi truO'ng A,
Trung tam Hi ngh tinh.
- Thrc hin các nhim vii khác theo các chuang trInh, k hoch lien quan
den kr nim 30 näm thành 1p Tinh dA duçic phé duyt.
7. Tinh loàn:
- Cir lirc luçing tInE nguyen viên tham gia htthng dn dai biu dir L kSr nim
vào diing vj trI ngôi và thirc hin nhim vi duçic Ban To chirc phân công;
- Chun bj. bài phát biu ci:ia di din th h tré trInh Ban Tuyên giáo Tinh
üy thông qua; giao dOng chI BI thu Tinh doàn phát biêu ti L k nim.
8. S& Ni vi:
Chju trách nhim chun bj và ph& hçTp Ban Thi dua khen thu&ng Trung
uo'ng diêu hành ni dung trao Huãn chrnmg Dc 1p hang nEat trong Lé kr nim.
9. S& Tài chInh:
Trên co s& k hoach, kjch bàn chi tit dugc phé duyt, pMi hcip vOi các dan
\Tj lien quan thâm djnh kinh phi trinh UBND tinE xem xét, quyêt dnh.
1O.S&Yt:
- Xây dirng phucing an thc hin phOng cMng djch Covid- 19 tai Hi trrnmg
A, Trung tam Hi nghj tinh và cho các dai biêu di,r Lé k nim.
- Dam bão cong tác y th, chàm soc sirc khoé, sn sang phiic vi kjp thicác
trithng hcip cap cu; dam bâo an toàn v sinh thrc phâm tru&c, trong vâ sau Lê kr
niêm.
- Lp dir toán kinh phi d xut h trq vic xét nghim Covid-19 và cong tác
dam bào y tê báo cáo UBND tinE xem xét, phê duyt.
11. S& Thông tin và Truyn thông:
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- Phi hçTp vii Ban Tuyën giáo Tinh üy xây dirng K hoch tuyên truyên
thông tin các hot dng lien quan den L kST nim cho các Ca quan báo chI trong
và ngoài tinh.
- Bào dam dumg truyn trirc tuyn L Kr nim 30 nAm Ngày thành 1ptinh
tü Hi trumg A - Trung tam Hi nghj tinh den các huyn, thj xa, thãnh phô dugc
thông suôt.
12. UBND thành ph Ba Rja:
- Chü tn phi hçip trin khai k hoach v sinh môi tru&ng, lam stch dçp
dixing phô; trang trI trên các tuyên du6ng, dc bit là các tuyên du&ng khu virc
Trung tam Hành chInh tinh.
- Phi hcip Cong an tinh dam bào an ninh trt tçr, diu ti& giao thông, PCCN
ti khu vrc Trung tam Hành chInh tinh.
- Chi do Phông Quán l do thj Ba Rja, Cong ty djch vii do thj Ba Rja trang
trI hoa, cay xanh tti các tuyên diRing xung quanh Trung tam Hành chInh tinh; khu
vrc cong Trung tam Hi nghj và truóc sánh Hi trumg A Trung tam Hi nghj tinh.
14. Báo Ba Ra-Viing Tàu, Dãi Phát thanh và Truyn hInh tinh:
- Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh thirc hin Truyn hInh trirc tip L kr
nim, kêt nôi, phi hçxp vâi VTV9 — Dài THVN truyên hInh trirc tiêp chucing trInh
L kS' nim trén VTV9. Thrc hin các trailer, phóng sir, bài viêt, tin, ành... tuyên
truyên ye các hott dng chào mrng KS' nim 30 näm Ngày thành l.p tinh.
- Báo Ba Rja - Ving Tàu t chtrc tuyên truyên tmOc, trong và sau sçr kin vó'i các
chuyên trang, chuyên mc; in màu 03 so báo trong dip diên ra Lé kS' nim.
15. Din lire tinh:
Bào dam ngun din d phiic vi Lê k5' nim.
16. Ban Quãn I Trung tam Hãnh chInh tinh:
- H trg bàn giao mt bang khu vrc xung quanh Trung tam hành chInh tinE,
phIa trithc, trong Trung tam Hi nghj (Hi tnr&ng A) dé dcm vj thi cong thirc hin
trang trI.
- Tng v sinh phia trtxOc san, bc tam cap, toàn b sãnh trong, ngoài và HOi
trung A Trung tam Hi nghj tinh, v sinh khu virc trân sanE phIa truóc Trung tam
Hi nghj.
- Kim tra sira chfta vôi phun rnthc khu vrc h nuc ct cô, mi vôi sen phun
nuc trong ngày diên ra ie k5i nim.
17. Các co quan, doãn th cap tinh và UBND các huyn, thj xa, thanh ph:
- T chirc các hoat dng tuyên truyn, dQn dçp v sinh môi tru?mg và trang
tnI các tuyn duOng to không khI vui tuoi, phân khi nhàm chào mi'rng kS' nim
30 nAm Ngày thành 1p tinh.
- Chun bj chu dáo cong tác l tan, don tip di biu tham d ti dim cu;
dam bào diu kin v ca s& vt chat, trang thiet bj áê kêt nôi trirc tuyên vâi diem
cu cp tinh.
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Bô trI kinh phi cho cong tác trang trI, tuyên truyên, quàng bá, cong tác 1
tan, don tiêp di biêu tai diem câu ciia djaphuong.
- Maket trang trI tai các dim c.u:
T!NH UY - HDND - UY BAN NHAN DAN - UY BAN MTTQ VIT NAM
TINH BA RjA\TUNG TAU
LE Kc NIM
30.NAM NGAY THANH LiP T!NII BA RTA — VUNG TAU (12/8/1991 — 12/8/2021)
VA DON NHN lIlIAN CHIJONG DQC LP HiNG NHAT
, ngày 18 tháng 12 nám 2021

Trên day là nh&ng ni dung k hoch th chrc L k nirn 30 nàm Ngày thành
1p tinh Ba Ria-Vting Tàu (1991-2011). Yêu cu các s&, ban, ngành, các d:cm vj
ducic phân cong triên khaithirc hin nghiêm tüc, dam bào thing m1ic tiêu, yêu câu,
chat 1uçng và tin d thai gian./.

Nol nhân:
- Ban Thuäng vii Tinh iy (b/c);
- Ban Chi do, BTC L k nirn;
- Chñ tjch, các PCT,UBND tinh;
- CVP Tinh tiy và các Ban cüa Tinh ñy;
- CVP UBND tnh;
- Các SO ban ngành, doan th;
- UBND các huyn, th xä, thành phô;
- Báo BR-VT, Dài PITH tinh;
- Luu: VT, VX3

TM.BAN TO CH1C
T. TRIXONG BAN
TRT5JNG BAN

Trn Van Tuân
P110 CHU T!CH UBND TINH KZ

