
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Ninh Bình, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại  

Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh về tổ chức 

“Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022” 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch 

số 156/KH-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh về tổ chức “Festival Tràng 

An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022”, như sau: 

I. NỘI DUNG BỔ SUNG 

1. Thành phần mời dự khai mạc Festival 

- Đại diện Đại sứ quán các nước có hoa hậu tham gia Cuộc thi Hoa hậu 

Du lịch thế giới;  

- Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới;  

- Giám đốc quốc gia hoa hậu du lịch của các nước tham gia.  

2. Tổ chức họp báo và truyền thông Festival  

- Thời gian, địa điểm: 

+ Thời gian tổ chức họp báo: trong khoảng thời gian từ ngày 31/10-

05/11/2022 tại thành phố Hà Nội. 

+ Thời gian đón tiếp các đơn vị truyền thông đưa tin trước, trong và sau 

Festival: từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2022 tại thành phố Ninh Bình. 

- Số lượng: dự kiến mời 40 đơn vị truyền thông (mỗi đơn vị 02 người). 

3. Địa điểm tổ chức chương trình Bế mạc Festival Tràng An kết nối di 

sản - Ninh Bình năm 2022: tại Phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình. 

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 

1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh 

Bình năm 2022: từ ngày 17-19/11/2022 (Theo Kế hoạch số 156/KH-UBND là 

ngày 11-13/11/2022). 

2. Điều chỉnh địa điểm tổ chức Triển lãm di sản văn hóa và lịch sử 

truyền thống, chương trình lễ hội đường phố tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao; 

tổ chức Chương trình Lễ hội đường phố tại tuyến đường Đinh Tiên Hoàng. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa và Thể thao 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung thành phần khách 

mời dự Festival. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp báo và truyền thông về 

Festival. 

- Rà soát các nhiệm vụ theo Kế hoạch, lập dự toán kinh phí thực hiện các 

nhiệm vụ phát sinh gửi Sở Tài chính thẩm định. 

2. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị; tham mưu, báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định (trước ngày 28/10/2022). 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức họp báo và truyền thông 

về Festival đảm bảo đúng quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố, thành viên Ban Tổ chức Festival chủ động tổ chức thực hiện 

Kế hoạch trên và Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 21/9/2022 đảm bảo tiến độ 

và hiệu quả, thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và 

Thể thao)./.  

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Thành viên BTC Festival; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, VP6, các VP.    
        TN_VP6_23.KH  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 
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