ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Số: 9180 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 27 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật,
thể dục thể thao chào mừng năm mới 2018, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất
và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 – 03/02/2018)
Để chuẩn bị và tổ chức chu đáo các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa
nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng năm mới 2018, đón Tết Nguyên đán Mậu
Tuất và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 –
03/02/2018) trên địa bàn thành phố; UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai
thực hiện như sau:
I. Mục đích yêu cầu :
1. Tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo nhân dân về ý nghĩa to lớn và sự ra đời,
quá trình đấu tranh cách mạng và trưởng thành trong 88 năm qua của Đảng Cộng sản
Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta trong sự
nghiệp giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là
trong giai đoạn đổi mới hiện nay.
2. Thông qua các hoạt động tạo không khí phấn khởi, động viên các tầng lớp
nhân dân thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 ngay từ những ngày đầu năm, tiếp
tục thực hiện và hoàn thành các nội dung còn lại của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, lập thành tích “ Mừng Xuân mới, Mừng Đảng quang
vinh, Mừng Quê hương đổi mới ” và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018.
3. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, thể dục
thể thao chào mừng năm mới 2018, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất với phương châm
“Tết vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn” thật thiết thực, hiệu quả.
II. Nội dung hoạt động:
1. Trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan:
- Thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí chiếu sáng tại các tuyến
phố trung tâm, tuyến đường trọng điểm trên địa bàn toàn thành phố (đối với Trung
tâm Văn hóa thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận
và các Công ty Quảng cáo có kế họach riêng);
- Thực hiện việc trang trí (cờ, khẩu hiệu, tranh cổ động, đèn, v.v... ) tại UBND
các phường, xã; các cổng chào và các trụ sở khu phố - thôn; các cơ quan, các trường
học, các doanh nghiệp, các khu du lịch trước và trong những ngày Tết Dương lịch
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2018, Tết Nguyên đán Mậu Tuất, trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam 03/02/2018;
- UBND các phường, xã tổ chức triển khai đồng loạt việc treo cờ Tổ quốc theo
quy cách tại các hộ gia đình, vận động các hộ gia đình trang trí đèn, lồng đèn Việt
trước nhà trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nhiệm vụ
trọng tâm trong Quý I/2018, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh; giữ gìn nếp sống
văn minh; ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường (không bẻ cành, hái lộc đầu năm,
không xả rác); thực hiện tốt ý thức văn hóa trong giao thông; quản lý các lễ hội, bài
trừ các hủ tục, tệ nạn xã hội (cờ bạc, rượu chè, ma túy mại dâm; không buôn bán, vận
chuyển và sử dụng các loại pháo nổ các loại).
2. Hoạt động văn hóa nghệ thuật – thể dục thể thao:
- Tổ chức các buổi họp mặt, sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm Ngày
thành lập Đảng 03/02 và chúc mừng năm mới năm 2018.
- Tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành
tối ngày 15 tháng 02 năm 2018 (nhằm ngày 30 tháng Chạp) với các nội dung “Mừng
Đảng – Mừng Xuân”
- Tổ chức các giải thể thao truyền thống cấp thành phố như: Đua thuyền, đua
thúng vào ngày 17/02/2018 (nhằm ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán), giải chạy vượt Đồi
Cát Mũi Né vào ngày 19/02/2018 (nhằm ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán) và các giải
thể thao phong trào, thể thao quần chúng tại các phường, xã.
- Tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ quần chúng, chương trình ca múa nhạc;
các loại hình sinh hoạt văn hóa; biểu diễn Lân Sư Rồng, v.v… tại các tụ điểm vui
chơi, giải trí ở các phường, xã, tại Trung tâm Văn hóa thành phố, tại Nhà Thiếu nhi
thành phố. Nghiên cứu tổ chức các chương trình sinh hoạt cộng đồng và âm nhạc
đường phố tại công viên Võ Văn Kiệt.
- Phát hành Đặc san Xuân Phan Thiết;
- Xây dựng các chương trình, chuyên mục chuyên đề “Mừng Đảng – Mừng
Xuân”, giới thiệu về Đất và Người Phan Thiết trên hệ thống đài Truyền thanh Phan
Thiết, Trang Thông tin điện tử Phan Thiết, Trạm truyền thanh cơ sở và gửi phát trên
hệ thống Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bình Thuận.
- Phối hợp với các đơn vị sự nghiệp của tỉnh đóng chân trên địa bàn như: Thư
viện tỉnh Bình Thuận, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận, Trung tâm Văn
hóa tỉnh Bình Thuận, Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Thuận, Ban Quản lý tháp PôshaInư,
Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Bình Thuận, Nhà hát ca múa nhạc Biển
Xanh, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức các chương trình phục vụ trong các
thời điểm trên tại thành phố Phan Thiết.
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- Tăng cường công tác quản lý nội dung hoạt động và hướng dẫn nghiệp vụ
chuyên môn cho các phòng trà, tụ điểm ca nhạc xây dựng các chương trình hoạt động
vào dịp Tết Nguyên đán năm 2018.
- Định hướng hoạt động các đoàn Lân Sư Rồng trên địa bàn có chương trình
phục vụ nhân dân trong thời điểm giao thừa và trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018;
chú ý tăng cường công tác quản lý hoạt động lợi dụng múa lân để xin tiền nhất là các
đoàn lân đến từ các địa phương ngoài thành phố.
- Quản lý, định hướng nội dung hoạt động tại các di tích Lịch sử văn hóa, đình,
đền, v.v….
- Tổ chức đêm thơ nguyên tiêu.
- Tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp 01 điểm tại cầu Lê Hồng Phong và 01 điểm ở
khu vực Hàm Tiến – Mũi Né.
3. Kiểm tra, xử lý các vi phạm về kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, quảng
cáo, thể dục thể thao, trật tự nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn:
Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về kinh doanh trên lĩnh vực
văn hóa, quảng cáo, thể dục thể thao, trật tự nếp sống văn minh đô thị tại các tụ điểm
ca nhạc, quán bar, vũ trường, các chợ, nơi công cộng và các cơ sở kinh doanh trên
lĩnh vực văn hóa – thể thao.
4. Tổ chức Chợ Tết:
Xây dựng kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo Chợ Tết nguyên đán Mậu Tuất
năm 2018 đảm bảo phục vụ nhu cầu mua bán, tham quan của nhân dân và du khách;
quá trình xây dựng lưu ý chợ hoa tập trung phía Bắc sông Cà Ty.
III. Phân công thực hiện:
1. Văn phòng HĐND và UBND thành phố:
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu Quyết định thành lập
Ban Tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân” năm 2018.
- Phát hành giấy mời dự các chương trình do thành phố tổ chức.
- Phối hợp với Văn phòng Thành ủy tổ chức Họp mặt truyền thống nhân dịp
03/02 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
2. Phòng Quản lý đô thị thành phố:
- Theo dõi, hướng dẫn đơn vị tư vấn và các đơn vị được chọn thực hiện việc
trang trí chiếu sáng tại các trục đường phố trung tâm theo Kế hoạch.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, kiểm tra việc thực hiện xã
hội hóa trang trí một số tuyến đường phố theo Kế hoạch.
- Làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận để
cân đối nguồn điện đảm bảo cung cấp điện cho chương trình văn hóa nghệ thuật chào
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mừng năm mới tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (kể cả chương trình phúc khảo
và biểu diễn chính thức), chương trình bắn pháo hoa (nếu có).
- Hợp đồng Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận:
+ Bố trí bộ phận thu dọn vệ sinh, bố trí nhà vệ sinh lưu động công cộng tại khu vực
cầu Lê Hồng Phong phục vụ Lễ hội Đua thuyền và tại điểm tổ chức bắn pháo hoa
(nếu có).
+ Triển khai việc cắt tỉa, tạo dáng nghệ thuật cho cây xanh tại các công viên,
tạo cảnh quan môi trường “ xanh, sạch, đẹp ”.
+ Hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ các khu du lịch, resort khi các đơn vị trên xây
dựng kế hoạch và triển khai trang trí đèn chiếu sáng nghệ thuật băng qua đường bảo
đảm đúng quy định và an toàn.
3. Công an thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Lực lượng Thanh niên
xung kích, các Đồn Biên phòng và sự hỗ trợ của Công an tỉnh Bình Thuận để có
phương án và triển khai công tác bảo vệ an ninh trật tự ở các địa điểm, khu vực tổ
chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, bắn pháo hoa (nếu có) cấp
thành phố. Chỉ đạo Công an các phường, xã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật
tự cho các hoạt động diễn ra tại phường, xã.
- Phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác thanh kiểm tra an toàn
giao thông, việc kinh doanh các dịch vụ văn hóa, văn hóa phẩm mê tín dị đoan, bar trá
hình, ngăn chặn tình trạng vận chuyển buôn bán đốt pháo nổ trong dịp Tết.
- Bảo đảm điều phối, phân luồng giao thông tại các địa điểm sinh hoạt văn hóa,
thể thao, khu vui chơi giải trí tập trung.
5. Trung tâm Văn hóa thành phố:
- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Thể dục thể thao và các đơn vị
của Trung tâm Văn hóa tỉnh triển khai công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về sự
kiện Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam.
- Đội Thông tin lưu động biên tập tài liệu và tổ chức xe loa lưu động phát thanh
tuyên truyền Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định có liên quan, nhất là việc buôn bán, tàng
trữ, sử dụng pháo nổ trên địa bàn thành phố.
- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt chương trình văn hóa nghệ thuật đón
giao thừa theo chỉ đạo của thành phố. Nội dung, kế hoạch, chương trình thông qua
UBND thành phố trước ngày 01/12/2017.
- Phối hợp với Ban Biên tập Bản tin Phan Thiết phát hành 300 quyển Đặc san
Xuân Phan Thiết năm 2018 phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của thành phố.
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- Phối hợp với các Câu lạc bộ năng khiếu xây dựng các hoạt động văn hóa phục
vụ nhân dân tại Trung tâm Văn hóa trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu
Tuất năm 2018.
- Phối hợp với Chi hội Văn học Phan Thiết tổ chức đêm thơ nguyên tiêu; hỗ
trợ, hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương tổ chức các họat động văn hóa.
- Phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao, Đài Truyền thanh Phan Thiết
trang trí, tuyên truyền, bố trí âm thanh phục vụ các giải Đua thuyền truyền thống, giải
chạy vượt Đồi cát Mũi Né.
- Chuẩn bị chương trình ca nhạc phục vụ họp mặt Tất niên 2017 và chúc mừng
năm mới năm 2018, kỷ niệm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Phối hợp với Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh và các Nhóm nhạc ngoài tỉnh tổ
chức Chương trình văn nghệ đêm giao thừa.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các ngày Tết ở công viên Võ
Văn Kiệt.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham gia hướng dẫn nghiệp vụ cho
các tụ điểm ca nhạc, các phòng trà xây dựng chương trình có chủ đề phục vụ trong dịp
Tết Nguyên đán.
6. Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố:
- Nghiên cứu một số nội dung bổ sung mới để tham mưu cho UBND thành phố
ban hành Điều lệ giải Đua thuyền truyền thống, giải chạy vượt Đồi cát Mũi Né.
- Là Thường trực Ban Tổ chức giải Đua thuyền, giải chạy vượt Đồi cát Mũi Né,
chủ động xây dựng kế họach của Ban Tổ chức và triển khai tổ chức giải theo Điều lệ,
phối hợp với các đơn vị và UBND các phường, xã chuẩn bị lực lượng vận động viên
tổ chức tốt các giải trên.
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Đài Truyền thanh Phan Thiết, Công
ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thực hiện việc trang trí, tuyên
truyền, quảng bá trước và trong giải Đua thuyền, giải chạy vượt Đồi cát Mũi Né.
7. UBND các phường, xã:
- Thành lập Ban Tổ chức và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin
tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cấp mình và tham gia các hoạt
động cấp thành phố theo Kế hoạch.
- Khẩn trương tu sửa thuyền đua, vận động ngư dân chuẩn bị thúng chai để
tham gia các bộ môn đua thuyền, đua thúng chai, chuẩn bị vận động viên để tham gia
giải.
- Tuyển chọn vận động viên tham gia giải chạy vượt Đồi cát Mũi Né, chú ý cần
có nhiều vận động viên nữ tham gia. Các địa phương chủ lực của giải như: Mũi Né,
Thiện Nghiệp, Hàm Tiến phải bảo đảm số lượng và vượt chỉ tiêu số lượng phân bổ
của Thường trực Ban Tổ chức giải.
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- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về kinh doanh trên lĩnh vực văn
hóa, nếp sống văn minh đô thị tại các tụ điểm ca nhạc, chợ, nơi cộng cộng. Xử lý kịp thời
các điểm tổ chức cờ bạc, đá gà, mê tín dị đoan, quán cà phê và quán bar trá hình sử dụng
nhạc mạnh, gây ồn vượt chuẩn quy định. Định hướng hoạt động các đoàn Lân Sư Rồng
trên địa bàn có chương trình phục vụ nhân dân trong thời điểm giao thừa và trong dịp Tết
Nguyên đán; quản lý hoạt động lợi dụng múa lân để xin tiền.
- Thực hiện việc trang trí, cổ động trực quan trước trụ sở UBND, chỉ đạo các
khu phố - thôn triển khai việc trang trí, tuyên truyền tại các cổng chào khu phố - thôn
văn hóa và trụ sở khu phố - thôn . Thực hiện chọn vài tuyến đường trung tâm phường,
xã có điều kiện để vận động nhân dân treo đèn trang trí, đèn lồng Việt trước nhà trong
dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Kiểm tra, nhắc nhở các hộ gia đình treo cờ
Tổ quốc theo quy định. Các tuyến đường, các khu dân cư trước đây chưa triển khai
treo Cờ theo quy cách thì chỉ đạo các khu phố - thôn cho triển khai đồng lọat từ Tết
Dương lịch năm 2018.
- Chủ động kiểm tra các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn thực hiện trang
trí, tuyên truyền tại công sở chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày Thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
8. Đề nghị Thành đoàn Phan Thiết:
- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia Ban Tổ chức hoạt động tại các
địa phương và làm chủ lực trong việc cử lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia các
hoạt động tại địa phương và thành phố;
- Hỗ trợ Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố tham gia công tác tuyên truyền,
cổ động tại giải Đua thuyền thành phố.
- Xây dựng chương trình hoạt động tại Nhà Thiếu nhi thành phố.
9. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Lực lượng Thanh niên xung kích
thành phố:
- Triển khai các nội dung, công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường lực lượng phối hợp với Công an thành phố trong công tác bảo
đảm an ninh trật tự theo kế hoạch của Công an thành phố.
- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với cơ quan chức năng Ban Chỉ huy
Quân sự sự tỉnh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức, điều hành các điểm bắn pháo hoa
tầm thấp theo đúng quy định.
- Lực lượng Thanh niên xung kích thành phố cử lực lượng tham gia bảo vệ các
hoạt động vui xuân trên địa bàn, phối hợp với Trung tâm Văn hóa thành phố tham gia
bảo vệ các hoạt động giao lưu các nhóm nhạc và âm nhạc đường phố tại công viên Võ
Văn Kiệt.
10. Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, Ban Quản lý Khu du
lịch Đồi Dương – Tiến Thành:
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- Vận động các resort tham gia trang trí đèn chiếu sáng nghệ thuật trước các
resort theo quy định.
- Phối hợp với Ban Vận động kinh phí bắn pháo hoa thành phố vận động nguồn
tài trợ kinh phí cho bắn pháo hoa.
- Phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận hỗ
trợ các resort trang trí đèn chiếu sáng nghệ thuật an toàn.
- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBND các phường, xã, Hiệp hội Du lịch
Bình Thuận, các resort, khách sạn, nhà hàng, các cơ quan chức năng của thành phố
xây dựng kế hoạch an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn trên biển và các hoạt động phù hợp
với chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong thời điểm Noel 2017, Tết Dương lịch và Tết
Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
- Ban Quản lý Khu du lịch Đồi Dương – Tiến Thành chủ động làm việc với
các cơ quan chức năng thành phố, UBND phường Hưng Long và TTC Hotel Premium
Phan Thiết về việc chuẩn bị bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn biển trong thời gian
đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Tuyệt đối không để tình
trạng đuối nước xảy ra. Bố trí hệ thống loa công cộng bảo đảm thông tin tuyên truyền
trên toàn tuyến du lịch du lịch Đồi Dương – Thương Chánh.
11. Trung tâm Hướng dẫn tham quan du lịch:
- Xây dựng kế họach phục vụ khách du lịch trong các thời điểm trên.
12. Phòng Tài chính – Kế hoạch
- Tham mưu UBND thành phố bảo đảm nguồn kinh phí chi cho các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, họp mặt, trang trí Tết Dương lịch và Tết Nguyên
đán Mậu Tuất năm 2018 theo Kế hoạch.
- Tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí phục vụ cho các thành
viên Ban Vận động trực tiếp đi vận động kinh phí bắn pháo hoa năm 2018; đồng thời,
đảm bảo kinh phí phục vụ việc bắn pháo hoa theo yêu cầu (nếu có).
13. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề về
kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho học sinh các trường
thuộc thành phố, chỉ đạo các trường học thực hiện trang trí, tuyên truyền trước cổng
trường và trang trí cờ phướn dọc hàng rào các trường học trong 2 thời điểm nêu trên.
14. Phòng Kinh tế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây
dựng kế hoạch tổ chức Chợ tết năm 2018, trong đó lưu ý về điềm bố trí chợ hoa tập
trung phía Bắc sông Cà Ty.
15. Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Trên cơ sở hướng dẫn nội dung tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy và
chỉ đạo của UBND thành phố để nghiên cứu ma - két, khẩu hiệu tuyên truyền, hình
thức trang trí chiếu sáng nghệ thuật, nội dung tuyên truyền, v.v… trên các hệ thống
thông tin đại chúng do các đơn vị thực hiện đúng quy định. Hướng dẫn, đôn đốc các
cơ quan, đơn vị, phường, xã tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể
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thao, trang trí, tuyên truyền theo đúng quy định; hướng dẫn nội dung cho các công ty,
các đơn vị trang trí quảng cáo trên địa bàn thành phố theo đúng các văn bản đã chỉ
đạo về việc xã hội hóa trang trí đường phố.
- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, hướng dẫn chuyên môn và thực hiện
chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với các họat động văn hóa trên địa bàn
theo quy định.
- Tham mưu UBND thành phố thành lập Ban Tổ chức các hoạt động Tết và
Ban Vận động nguồn kinh phí bắn pháo hóa năm 2018, đề xuất giao kế hoạch vận
động cho các đơn vị, UBND các phường, xã (nếu có).
- Phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh tổng hợp tình hình hoạt động chung trên
toàn địa bàn thành phố báo cáo cho Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước và sau Tết.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa
nghệ thuật, thể dục thể thao đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và kỷ niệm 88
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018). Trên cơ sở
Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch
chi tiết phù hợp với đặc điểm tình hình tại đơn vị, báo cáo UBND thành phố (thông
qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để theo dõi, chỉ đạo./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦNgười
TỊCH
ký: Võ Văn

Nơi nhận:
- Sở VH, TT&DL;
- Hiệp hội Du lịch BT;
- TT.Thành ủy, HĐND;
- CT, PCT. UBND t/p;
- Thành đoàn PT;
- Phòng VH&TT, GDĐT, TCKH, QLĐT, Kinh tế;
- Công an, Quân sự, LLTNXK;
- TT Văn hóa, TT TDTT,
- Công ty CP MT và DVĐT BT;
- Đồn BP Thanh Hải, Mũi Né;
- BQL KDL: HT-MN, ĐD-TT;
- Đài Truyền thanh PT;
- UBND phường, xã;
- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT, VX (46).
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Võ Văn Thông
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