ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 195 /UBND-VP6

Ninh Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức các hoạt động nhân
kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam
(30/4) và Quốc tế Lao động (1/5)

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống
nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2021) và ngày Quốc tế Lao động 01/5, để tạo
không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương,
UBND tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các
huyện, thành phố tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm 46 năm ngày
Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2021), ngày Quốc tế
Lao động 01/5, gắn với kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
Năm Du lịch quốc gia - Ninh Bình 2021; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV,
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình hăng hái thi đua, hoàn
thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời, thực hiện nghiêm các chỉ đạo
của Chính phủ, của tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên
truyền cổ động trực quan (kẻ vẽ, chăng treo cờ, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, băng
rôn…); tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao đảm bảo phù hợp với
điều kiện thực tiễn, thiết thực, hiệu quả để chào mừng các ngày kỷ niệm, tạo
không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhằm khẳng định vai trò, tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến dịch Hồ
Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, làm nên đại
thắng mùa Xuân năm 1975; tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị của ngày Quốc
tế Lao động (01/5) và phong trào vô sản thế giới; tuyên truyền về các hoạt động
Năm Du lịch quốc gia - Ninh Bình 2021.
4. Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng
cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu,
điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, kiểm soát chất lượng của các đơn vị cung
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ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch theo thẩm quyền; chỉ đạo các khách sạn, nhà
hàng, cơ sở lưu trú đảm bảo các điều kiện, dịch vụ, đặc biệt chú trọng công tác
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng, chống dịch để phục vụ du
khách đến Ninh Bình trong dịp nghỉ lễ và trong các hoạt động của Năm Du lịch
quốc gia 2021.
5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách
nhân dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước.
6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ
quan, đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa
bàn, nhất là tại các địa điểm tập trung đông người, các khu, điểm du lịch; đẩy
mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xây dựng các phương án, biện pháp về tổ
chức, điều tiết giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn
giao thông.
7. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các
cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách tại
các đầu mối giao thông, các khu, điểm du lịch, đảm bảo an toàn giao thông đường
bộ, đường sắt, đường thủy trong những ngày nghỉ lễ.
8. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, cổ
động trực quan bằng nhiều hình thức; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể thao trong dịp kỷ niệm, chú trọng các hoạt động văn nghệ, thể thao quần
chúng ở cơ sở; hướng dẫn, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường
học, doanh trại lực lượng vũ trang và hộ gia đình trên địa bàn treo cờ Tổ quốc
trang trọng trong các ngày lễ theo qui định.
UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện các nhiệm
vụ và báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VP6,2,4,5,7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

TN_VP6_18.CV_K

Tống Quang Thìn

2

