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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 tại 

Hội nghị Ban Tổ chức ngày 12 tháng 10 năm 2022 

 

 

Ngày 12/10/2022, Ban Tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh 

Bình năm 2022 tổ chức Hội nghị rà soát, triển khai Kế hoạch tổ chức Festival 

Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022, đồng thời triển khai các nhiệm vụ 

trọng tâm tiếp theo.  

Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, 

Trưởng ban Tổ chức Festival chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí 

thành viên Ban Tổ chức Festival. Sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ đã, đang triển khai và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Tổ chức 

Festival tham dự Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức kết luận như sau: 

Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 lần đầu tiên được tổ 

chức tại Ninh Bình, là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng nhằm đẩy 

mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa và tôn vinh các di sản văn hóa, xúc tiến, 

quảng bá du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng thời là hoạt động 

thiết thực hưởng ứng ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23/11). Thông qua việc tổ 

chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 góp phần quảng bá 

hình ảnh, di sản văn hóa, con người của tỉnh Ninh Bình nói riêng và các tỉnh, 

thành phố tham gia Festival nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND 

tỉnh, trong thời gian qua, các Sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động 

triển khai các nhiệm vụ được giao cũng như các nhiệm vụ phát sinh. Cơ bản các 

nhiệm vụ đều đảm bảo thời gian, tiến độ, nội dung yêu cầu. Thay mặt Ban Tổ 

chức, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Festival ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, 

cố gắng, tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, các thành 

viên Ban Tổ chức trong việc phối hợp tổ chức Festival. Đồng chí nhấn mạnh về 

mục đích, ý nghĩa, sức lan toả của sự kiện, đồng thời hướng tới xây dựng Festival 

trở thành thương hiệu văn hoá của tỉnh Ninh Bình để duy trì tổ chức theo định kỳ 

02 năm một lần, bắt đầu lần thứ I từ năm 2022. 
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Để “Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022” tổ chức thành công, 

trang trọng, chu đáo, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Festival yêu cầu các sở, ban, 

ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục khẩn trương triển khai, chủ 

động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Các thành viên Ban Tổ chức Festival chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình phụ 

trách tiếp tục chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 

156/KH-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh; Thông báo số 173/TB-BTC 

ngày 29/9/2022 và Thông báo này của Ban Tổ chức Festival đảm bảo đúng tiến 

độ, đạt hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan trên hệ thống panô, 

khẩu hiệu, bảng điện tử, cổng chào, màn hình led…, trên hệ thống đài truyền 

thanh, các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các cơ quan báo chí 

Trung ương tuyên truyền đậm nét về Festival. 

2. Đối với các đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao 

- Thống nhất 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). 

- Đồng ý bổ sung nội dung tổ chức họp báo và truyền thông Festival vào Kế 

hoạch tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022, nhằm đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Festival tới người dân, du khách trong 

nước và quốc tế.  

- Đồng ý bổ sung thành phần khách mời dự Khai mạc Festival gồm: 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. 

- Đồng ý chuyển 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. 

- Về địa điểm tổ chức chương trình Bế mạc Festival: Giao Sở Văn hoá và 

Thể thao khẩn trương khảo sát, nghiên cứu địa điểm, báo cáo Ban Tổ chức 

Festival xem xét, quyết định. 

- Về xây dựng logo nhận diện của Festival: Giao Sở Văn hoá và Thể thao 

nghiên cứu tên gọi của Festival để trở thành thương hiệu, sử dụng lâu dài cho các 

kỳ Festival sau. 

3. Công an tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án 

và triển khai đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; đảm bảo trật tự an 
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toàn giao thông, phân luồng giao thông đảm bảo không ùn tắc, thuận lợi trong 

công tác tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Festival. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Xây dựng phương án và triển khai thực hiện rà phá bom, mìn, vật liệu nổ, 

phòng chống, xử trí các tình huống liên quan đến sự cố chất độc, phóng xạ, cháy 

nổ; quản lý các thiết bị bay không người lái tại khu vực diễn ra các hoạt động 

trong khuôn khổ Festival.  

5. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị và kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ phát sinh; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh hướng dẫn, 

quản lý chặt chẽ phóng viên báo chí tác nghiệp tại các hoạt động trong khuôn khổ 

Festival. 

7. Sở Giao thông vận tải 

Đảm bảo các điều kiện pháp lý để tổ chức Lễ hội đường phố trên đường 

Đinh Tiên Hoàng đoạn từ Quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế đến đường Lê Hồng 

phong (qua các điểm giao cắt với các tuyến đường Tràng An, Đào Duy Từ, 

Lương Văn Thăng, Lê Hồng Phong). Thời gian lễ hội đường phố: khai mạc 

19h00, diễu hành trên tuyến phố từ 19h đến 20h30 ngày 18/11/2022. 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với Đài Truyền 

hình Việt Nam đề nghị truyền hình trực tiếp khai mạc Festival và lễ hội đường phố. 

- Xây dựng phương án truyền hình và phát sóng trên các hạ tầng truyền dẫn 

- phát sóng khác (trong trường hợp không truyền hình trực tiếp trên VTV). 

9. UBND các huyện, thành phố 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, chỉnh trang đô thị và 

tổ chức lực lượng tham gia hoạt động trong khuôn khổ Festival theo kịch bản của 

BTC đảm bảo hiệu quả. 

- Riêng UBND thành phố Ninh Bình: Làm việc, phối hợp chặt chẽ với Sở 

Văn hóa và Thể thao về nội dung tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Festival 

trên địa bàn thành phố. 

10. Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình 

Tiếp tục triển khai đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị; 

lắp đặt nhà vệ sinh công cộng tại các khu vực tổ chức các hoạt động của Festival; 
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đảm bảo hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí khu vực Quảng trường Đinh Tiên 

Hoàng đế, khu vực Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh và tuyến đường Đinh Tiên 

Hoàng phục vụ chương trình Lễ hội đường phố và Triển lãm di sản văn hóa và 

lịch sử truyền thống. 

11. Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình 

Xây dựng phương án bố trí máy phát điện dự phòng cho các chương trình 

biểu diễn trong khuôn khổ Festival: chương trình Khai mạc Festival, chương trình 

đại nhạc hội di sản văn hóa và âm hưởng hiện đại, chương trình Bế mạc Festival. 

Trưởng ban Tổ chức yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Tổ chức, Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và phân công của Ban Tổ chức; đồng thời 

gửi báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ về Sở Văn hóa và Thể thao vào Thứ Sáu 

hàng tuần (đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: phongnvvhnb@gmail.com). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất 

và tham mưu phương án giải quyết với Trưởng Ban Tổ chức./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- Các thành viên BTC Festival; 

- Lưu: VT, VP6,2,3,4,5,7,9. 
      TN_VP_05.TB_Festival 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Tống Quang Thìn 
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