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                                      Kính gửi:  

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Báo Bình Thuận; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố. 

 

Thực hiện Kết luận số 354-KL/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận 

(1992 - 2022). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Dời thời gian tổ chức lễ kỷ niệm và các hoạt động nhân kỷ niệm 30 

năm tái lập tỉnh (1992 - 2022) vào dịp cuối tháng 8/2022 đến đầu tháng 

9/2021. 

2. Căn cứ thời gian tại điểm 1 Công văn này, các sở, ban, ngành, Mặt 

trận, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động 

triển khai các nội dung công việc, cụ thể: 

2.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nghiên cứu, đề xuất thời gian tổ 

chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992 - 2022) phù hợp với tình hình thực 

tế của tỉnh. 

2.2. Các nội dung liên quan đến kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh tại Kế 

hoạch số 320/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, 

ban, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện sẽ tiếp tục triển 

khai, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả gắn với đảm 

bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hoàn thành công việc và 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/7/2022; đồng thời, gửi Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các 

bước tiếp theo. 

2.3. Đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch có tính chất 

thường niên được đề cập tại Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 28/01/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện theo kế hoạch của 

ngành, địa phương. 

2.4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ động tổ chức hoặc 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức thăm hỏi các đối tượng 
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chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, các chức sắc, người có uy 

tín, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

-  Kiểm tra, rà soát tình hình, tiến độ triển khai của các dự án sau Hội 

nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 và năm 2019; trên cơ sở đó khẩn trương nghiên 

cứu, đề xuất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu 

tư năm 2022. 

- Liên quan đến danh mục các công trình khởi công, khánh thành chào 

mừng kỷ niệm qua 30 năm tái lập tỉnh (Công văn số 652/SKHĐT-HTĐT 

ngày 03/3/2022): Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với các sở, ban, 

ngành, địa phương để rà soát, lựa chọn các công trình thật sự xứng tầm, đủ cơ 

sở mời lãnh đạo Trung ương đến dự và tạo điểm nhấn cho sự kiện. Trong đó, 

cần rà soát chính xác tiến độ của các công trình; không để xảy ra tình trạng 

đến thời điểm tổ chức thì công trình không đảm bảo các điều kiện để khởi 

công, khánh thành như đã đăng ký. 

2.6. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Rà soát lại thành phần đại biểu 

khách mời, trong đó bổ sung thành phần mời gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư 

lệnh Quân Khu 7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an, các tỉnh kết 

nghĩa và các tỉnh liên kết, hợp tác với tỉnh Bình Thuận trong phát triển kinh 

tế, xã hội. 

2.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo triển khai 

thực hiện tốt việc thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, treo cờ, trang trí panô, 

áp phích tại khu vực trung tâm huyện, thị xã, thành phố trong khoảng thời 

gian tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                   KT. CHỦ TỊCH              

- Như trên;                      PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; 

- Văn phòng và các Ban HĐND tỉnh;                                                 
- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp                                           Nguyễn Minh   
 TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị thuộc VP. UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVXNV. Hương             
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