ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10049 /KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 12 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức kỷ niệm 120 năm Phan Thiết được công nhận Thị xã
(20/10/1898 – 20/10/2018)
Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Phan Thiết về tổ chức kỷ niệm 120 năm
Phan Thiết được công nhận Thị xã (20/10/1898 – 20/10/2018); UBND thành phố
xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 120 năm Phan Thiết (20/10/1898 –
20/10/2018) được công nhận Thị xã, với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Nhằm tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân thông qua hoạt động
kỷ niệm qua 120 thành lập Thị xã (20/10/1898 – 20/10/2018). Thi đua lập thành
tích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.
2. Các hoạt động kỷ niệm 120 năm Phan Thiết được công nhận Thị xã
(20/10/1898 – 20/10/2018) phải được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, thiết thực; gắn
các hoạt động kỷ niệm với công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2018.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
1. Lễ viếng Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận và Đền thờ
Liệt sĩ thành phố:
- Thời gian: Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2018.
- Địa điểm: Đền thờ Liệt sĩ thành phố và Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh
Bình Thuận (sau khi viếng Đền thờ Liệt sĩ thành phố là viếng Bảo tàng Hồ Chí
Minh - Chi nhánh Bình Thuận).
- Thành phần tham dự:
Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; Văn phòng
và các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội
HĐND thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; Thường trực
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường, xã; Lực lượng Công an,
Quân sự, Đoàn Thanh niên thành phố.
(Có Thông báo riêng)
- Phân công thực hiện:
+ Văn phòng HĐND và UBND thành phố tham mưu ban hành Thông báo
tham dự Lễ viếng Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận và Đền thờ Liệt
sĩ thành phố.
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+ Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động –
Thương binh và Xã hội và Trung tâm Văn hóa làm công tác tổ chức tại Lễ viếng
Đền thờ Liệt sĩ thành phố.
2. Tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 120 năm Phan Thiết được công nhận Thị
xã (20/10/1898 – 20/10/2018):
- Thời gian: Tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2018.
- Địa điểm: Tại Khách sạn TTC Palace.
- Thành phần mời:
+ Ở Tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND
tỉnh, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng
Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Văn
phòng HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các
Sở, ban ngành, và các cơ quan đoàn thể tỉnh.
+ Bí thư và Chủ tịch các huyện, thị xã.
+ Ở Thành phố: Các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ; Thành ủy viên các
khóa đang sinh sống trên địa bàn thành phố, Thường trực Thành ủy, HĐND, lãnh
đạo UBND, UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban
Xây dựng Đảng Thành ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận và đoàn thể;
đại diện các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 100 đoàn viên thanh niên (lực lượng
đoàn viên Công an và Quân sự với trang phục ngành).
+ Ở phường, xã: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các
phường, xã.
+ Đại diện Hiệp Hội Du lịch Bình Thuận, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp
tỉnh, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận, đại diện Câu lạc bộ nữ Doanh
nhân tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát
triển kinh tế - xã hội của thành phố.
- Nội dung:
+ Văn nghệ chào mừng (dự kiến thời lượng 30 phút);
+ Chiếu phim phóng sự tài liệu “Phan Thiết – 120 năm xây dựng và phát
triển” (dự kiến thời lượng 20 phút – 30 phút).
+ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
+ Báo cáo tóm tắt quá trình Phan Thiết hình thành và phát triển qua 120 năm
của lãnh đạo thành phố;
+ Phát biểu của đại diện lãnh đạo tỉnh;
+ Phát biểu đáp từ của lãnh đạo thành phố;
+ Phát biểu của đại diện Đoàn Thanh niên (Thành đoàn Phan Thiết chọn lãnh
đạo phát biểu);
+ Bế mạc.
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- Phân công thực hiện:
+ Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ Chương trình buổi Lễ kỷ niệm: Đồng
chí Lê Văn Hưng – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy (có kịch bản điều hành
riêng).
+ Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chuẩn bị nội dung báo cáo tóm tắt quá
trình Phan Thiết hình thành và phát triển qua 120 năm và bài phát biểu đáp từ cho
lãnh đạo thành phố và nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh; phối hợp với UBND
thành phố kiểm tra, duyệt toàn bộ nội dung Chương trình văn nghệ chào mừng,
phóng sự tài liệu “Phan Thiết – 120 năm xây dựng và phát triển” và kịch bản.
- Đề nghị Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và
UBND thành phố chuẩn bị các công việc phục vụ tốt cho buổi Lễ Mít tinh kỷ niệm
(có chương trình, Kế hoạch riêng).
- Văn phòng HĐND và UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng
Thành ủy tổ chức bữa cơm thân mật sau Lễ Mít tinh (có chương trình, kế hoạch
riêng).
- Đề nghị Thành đoàn Phan Thiết: Phân công lượng đoàn viên thanh niên
tham dự Lễ Mít tinh kỷ niệm.
- Trung tâm Văn hóa thành phố chịu trách nhiệm trang trí sân khấu, khu vực
bên ngoài sân lễ và chương trình văn nghệ chào mừng.
- Đài Truyền thanh Phan Thiết phối hợp xây dựng và chiếu phim phóng sự tài
liệu “Phan Thiết – 120 năm xây dựng và phát triển” tại Lễ kỷ niệm (thời gian
hoàn thành và trình Ban Thường vụ Thành ủy vào ngày 05/10/2018).
3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trang trí đường phố:
- Nội dung:
+ Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa; những đóng góp của Đảng
bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Phan Thiết qua 120 năm xây dựng và phát
triển.
+ Tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và triển vọng phát triển
trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố.
+ Chỉnh trang đô thị, trang trí đường phố.
- Hình thức tuyên truyền:
+ Triển lãm ảnh (Phan Thiết 120 năm): Từ ngày 13/10 – 20/10/2018, tại
Trung tâm Văn hóa thành phố.
+ Tuyên truyền lưu động, biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền cổ động trực quan
từ thành phố đến cơ sở.
+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các Báo,
Đài.
- Phân công thực hiện:
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+ Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chịu trách nhiệm biên soạn tài liệu gửi
đến các cơ quan, đơn vị để tổ chức sinh hoạt trong cán bộ, nhân dân và thực hiện
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn, chịu trách
nhiệm về nội dung khẩu hiệu tuyên truyền trên băng rôn, pa nô cho các đơn vị, địa
phương thực hiện (thời gian hoàn thành trước ngày 20/9/2018). Đồng thời, chịu
trách nhiệm thẩm định kịch bản, nội dung Triển lãm ảnh (thời gian hoàn thành và
trình Ban Thường vụ Thành ủy vào sáng ngày 17/9/2018).
+ Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo Trung tâm Văn hóa thành phố
thực hiện việc tổ chức Triển lãm ảnh, lắp đặt các pa nô tuyên truyền tại một số vị
trí trung tâm thành phố (thời gian hoàn thành trước ngày 01/10/2018) và treo các
băng rôn, khẩu hiệu băng ngang đường (thời gian hoàn thành trước ngày
13/10/2018); phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện treo baner theo nội dung
hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn (thời gian hoàn thành trước
ngày 13/10/2018).
4. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày Phan Thiết
được công nhận Thị xã (20/10/1898 – 20/10/2018):
a) Chương trình văn nghệ chào mừng:
- Thời gian: Dự kiến tối ngày 19 tháng 10 năm 2018.
- Địa điểm: Công viên Võ Văn Kiệt.
- Phân công thực hiện: Giao Trung tâm Văn hóa thành phố phối hợp với các
nhóm văn nghệ trên địa bàn thành phố và một số nhóm văn nghệ, ca sĩ ở thành phố
Hồ Chí Minh (là con em của người Phan Thiết về tham gia) xây dựng Chương
trình ca múa nhạc tổng hợp. Với tổng kinh phí là 105.000.000 đồng (bao gồm
Chương trình văn nghệ chào mừng biểu diễn tại Lễ Mít tinh kỷ niệm).
b) Tổ chức Hội thi đơn ca “Giọng hát vàng” thành phố Phan Thiết năm
2018:
- Thời gian: Khai mạc vào tối ngày 13/10/2018 và thi vào ngày 18/10/2018.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa thành phố.
- Phân công thực hiện: Giao Trung tâm Văn hóa thành phố chủ trì, phối hợp
tổ chức thực hiện.
- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị.
c) Hoạt động thể dục thể thao:
* Tổ chức Giải Bóng đá 5 người:
- Thời gian: Từ ngày 13/10 đến ngày 20/10/2018.
- Địa điểm: Tại các điểm Sân bóng mi ni trên địa bàn thành phố.
- Đối tượng tham gia: UBND các phường, xã và các đội, nhóm bóng đá trên
địa bàn thành phố.
- Phân công thực hiện: Giao Trung tâm Thể dục thể thao thành phố chủ trì,
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.
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- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị và Xã hội hóa.
* Tổ chức Giải Bóng bàn thành phố Phan Thiết mở rộng:
- Thời gian: Ngày 20/10/2018.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa thành phố.
- Đối tượng tham gia: Mở rộng thành phần tham gia giải gồm các vận động
viên trong và ngoài địa bàn thành phố.
- Phân công thực hiện: Giao Trung tâm Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với
các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.
- Kinh phí thực hiện: Xã hội hóa.
c) Giải Cờ tướng:
- Thời gian: Từ ngày 15/10 đến ngày 17/10/2018.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa thành phố.
- Phân công thực hiện: Giao Trung tâm Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với
Trung tâm Văn hóa tổ chức thành công giải.
- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị và Xã hội hóa.
d) Trưng bày lồng đèn Trung thu:
- Thời gian: Từ ngày 18/10 đến ngày 20/10/2018.
- Địa điểm: Tại Công viên Võ Văn Kiệt.
- Phân công thực hiện:
+ Giao Thành đoàn Phan Thiết chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố
trí vị trí trưng bày lồng đèn Trung thu tại Công viên Võ Văn Kiệt cho phù hợp,
đảm bảo mỹ quan đô thị và an ninh trật tự.
+ Giao Lực lượng Thanh niên Xung kích thành phố chịu trách nhiệm bảo
quản lồng đèn Trung thu trong các ngày diễn ra trưng bày.
+ Giao UBND các phường, xã liên quan chịu trách nhiệm tập kết lồng đèn
Trung thu về khu vực công viên theo sơ đồ vị trí của Thành đoàn Phan Thiết.
+ Giao Phòng Quản lý đô thị làm việc với với Công ty Cổ phần Môi trường
và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận để cung cấp nguồn điện và thắp sáng lồng đèn
Trung thu trong các ngày diễn ra trưng bày.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ đã được phân công, tổ
chức triển khai thực hiện.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố:
Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Phan
Thiết được công nhận Thị xã của các cơ quan, đơn vị (trừ nguồn kinh phí xã hội
hóa và nguồn kinh phí sự nghiệp), báo cáo, đề xuất UBND thành phố cân đối, bố
trí nguồn ngân sách của thành phố để tổ chức thực hiện.
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3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: Chủ trì, phối hợp với Phòng
Quản lý đô thị thành phố và Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình
Thuận tận dụng vật tư, dây đèn hiện có để trang trí trên các tuyến đường trong
các ngày diễn ra Lễ kỷ niệm 120 năm Phan Thiết được công nhận Thị xã
(20/10/1898 – 20/10/2018). Đồng thời, làm việc với Tập đoàn Quảng cáo Ngoài
trời và Truyền thông Châu Á thay đổi các khẩu hiệu trên các cổng Led ngang
đường theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy.
4. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và
các lực lượng khác trên địa bàn xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị,
trật tự, an toàn xã hội trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 120 năm
Phan Thiết được công nhận Thị xã (20/10/1898 – 20/10/2018).
5. UBND các phường, xã:
- Tăng cường tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về Lễ kỷ niệm trên
hệ thống loa truyền thanh của phường, xã; tổ chức cho nhân dân vệ sinh đường
phố.
- Tham gia hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 120 năm Phan Thiết được công
nhận Thị xã (20/10/1898 – 20/10/2018) do thành phố tổ chức.
6. Đề nghị UBMTTQVN thành phố, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị, thành
phố:
- Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 120
năm ngày Phan Thiết được công nhận Thị xã (20/10/1898 – 20/10/2018); tuyên
truyền vận động nhân dân tích cực tham gia công cuộc xây dựng và phát triển kinh
tế - xã hội của thành phố.
- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày Phan
Thiết được công nhận Thị xã (20/10/1898 – 20/10/2018) theo Kế hoạch đảm bảo
trang trọng, ý nghĩa, hiệu quả và tiết kiệm.
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 120 năm Phan Thiết được công nhận
Thị xã; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã tổ chức triển khai thực
hiện; trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND
thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp, tham mưu UBND thành
phố cho ý kiến chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở VHTTDL;
- Thường trực Thành ủy, HĐND t/p;
- CT, các PCT UBND t/p;
- Mặt trận và đoàn thể t/p;
- Các cơ quan, đơn vị t/p;
- Công an, Quân sự thành phố;
- UBND các phường, xã;
Người ký: Ủy ban Nhân dân
thành phố Phan Thiết
- Lãnh đạo Văn phòng;
Email:
- Lưu: VT, TC, VX (L).
phanthiet@binhthuan.gov.vn
Cơ quan: UBND TP. Phan
Thiết, Ủy ban Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
Thời gian ký: 13.09.2018
09:41:53 +07:00

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Người ký: Võ Văn Thông
Email:
thongvv@phanthiet.binhthua
n.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Phan
Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 13.09.2018
09:41:38 +07:00

Võ Văn Thông

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TUẦN LỄ DIỄN RA CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 120 NĂM
PHAN THIẾT ĐƯỢC CÔNG NHẬN THỊ XÃ
(20/10/1898 – 20/10/2018)
Hoạt động

STT
1

Địa điểm

Thời gian

Lễ viếng Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận và Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh
Đền thờ Liệt sĩ thành phố.
Bình Thuận và Đền thờ Liệt sĩ thành
phố.

Ngày 19 /10/2018

Tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 120 năm Phan Thiết được công Khách sạn TTC Palace
nhận Thị xã.

Ngày 19/10/2018

2

3
Triển lãm ảnh (Phan Thiết 120 năm)
4

Trung tâm Văn hóa thành phố

Từ ngày 13/10 – 20/10/2018

Chương trình văn nghệ chào mừng
Công viên Võ Văn Kiệt

Tối ngày 19/10/2018

5
Hội thi đơn ca “Giọng hát vàng” thành phố Phan Thiết năm Trung tâm Văn hóa thành phố
2018.
6

Khai mạc đêm 13/10/2018, tổ
chức thi đêm 18/10/2018

Giải Bóng đá 5 người
Sân bóng đá mi ni

Từ 13/10 – 20/10/2018

7
Giải Bóng bàn thành phố Phan Thiết mở rộng
8

Trung tâm Văn hóa thành phố

Ngày 20/10/2018

Trung tâm Văn hóa thành phố

Từ ngày 15/10 – 17/10/2018

Công viên Võ Văn Kiệt

Từ ngày 18/10 – 20/10/2018

Giải Cờ tướng

9
Trưng bày Lồng đèn Trung thu

8

