UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAM RANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 912 /KH-UBND

Cam Ranh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn
và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn thành phố Cam Ranh năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 20/01/2022 của Thành ủy Cam
Ranh về việc tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng
năm 2022; Công văn số 226/SVHTT-QLVHGĐ ngày 09/02/2022 của Sở Văn hóa
và Thể thao về việc hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện
lịch sử quan trọng năm 2022;
UBND thành phố Cam Ranh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn
thành phố Cam Ranh năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa;
bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết
toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; góp phần củng cố và bồi
đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống
nhất trong toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố để triển khai thực hiện hiệu quả
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa
bàn thành phố; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các
tầng lớp Nhân dân của thành phố ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp.
3. Các hoạt động kỷ niệm, chào mừng; các sự kiện giao lưu văn hóa, lễ hội
phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, thiết thực, hiệu quả, đề cao tính giáo dục,
tránh hình thức, lãng phí; tăng cường, khuyến khích xã hội hóa các hoạt động và
đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định hiện hành.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN, SỰ KIỆN
LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ QUAN TRỌNG
1. Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2022), 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
(24/02/1930 - 24/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

a. Hoạt động chính
- Tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa Tượng đài Bác Hồ chào mừng kỷ niệm
92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022) và
mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông
tin và Thể thao phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và
các đơn vị liên quan.
b. Hoạt động hưởng ứng
- Tuyên truyền, cổ động trực quan bằng các hình thức panô, băng rôn khẩu
hiệu ... trên toàn địa bàn thành phố góp phần tạo không khí phấn khởi trong Nhân
dân.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng,
mừng Xuân.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông
tin và Thể thao, UBND các xã, phường.
2. Tưởng niệm 54 năm Tàu C235 và 14 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân
dân Việt Nam hy sinh tại bến Hòn Hèo, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa
(01/03/1968 - 01/3/2022)
- Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm do Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Lễ dâng
hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm di tích Tàu C235, tại xã Ninh Vân, vào ngày
01/3/2022.
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan.
3. Tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh
bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhân dịp kỷ niệm 34 năm Trận chiến bảo vệ đảo
Gạc Ma - Quần đảo Trường Sa (14/3/1988 - 14/3/2022)
- Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm do Huyện ủy Cam Lâm tổ chức Lễ dâng
hương, dâng hoa tại Tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma vào ngày 14/3/2022.
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan.
4. Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)
a. Hoạt động chính
- Thành lập đoàn tham dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân
ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vào sáng ngày 10/04/2022 (mùng 10 tháng 3 âm lịch)
do tỉnh tổ chức.
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND & UBND thành phố tham mưu thành
lập đoàn tham dự Lễ (theo Kế hoạch của tỉnh).

b. Hoạt động hưởng ứng
- Phòng Văn hóa và Thông tin: xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên
Cổng Thông tin điện tử thành phố.
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: xây dựng chuyên mục tin, bài
tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh; thực hiện trực quan băng rôn, khẩu
hiệu trên các tuyến đường, khu vực trung tâm thành phố và trụ sở UBND thành
phố.
- UBND các xã, phường; các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động thiết thực
trong dịp kỷ niệm.
- Thời gian thực hiện: từ 04/4/2022 đến 14/4/2022.
5. Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 02/4/2022), 47 năm Ngày Giải phóng thành phố Cam Ranh (03/4/1975 03/4/2022), 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2022)
a. Hoạt động chính
- Tham gia, tổ chức và hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm do Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh, UBMTQ Việt Nam tỉnh triển khai.
- Tổ chức Viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố nhân dịp Kỷ niệm 47 năm
Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).
- Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
b. Hoạt động hưởng ứng
- Phòng Văn hóa và Thông tin: xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên
Cổng Thông tin điện tử thành phố.
- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao: xây dựng chuyên mục tin bài
tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh; thực hiện trực quan băng rôn, khẩu
hiệu trên các tuyến đường, khu vực trung tâm thành phố và trụ sở UBND thành
phố.
- UBND các xã, phường; các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố tăng
cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động thiết thực
trong dịp kỷ niệm.
- Thời gian thực hiện: từ 10/4 đến 02/5/2022.

6. Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/195407/5/2022)
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, UBND các xã, phường đẩy
mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền cổ động
trực quan (băng rôn, pano, áp phích, bảng điện tử…) và tổ chức các hoạt động thiết
thực trong dịp Kỷ niệm.
7. Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189019/5/2022)
a. Hoạt động chính
- Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ
chức Lễ dâng hương, dâng hoa viếng Tượng đài Bác Hồ tại công viên 18/10 thành
phố Cam Ranh vào ngày 19/5/2022.
- Đơn vị thực hiện: Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với
các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.
b. Hoạt động hưởng ứng
- Thành đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa báo
công với Bác tại Tượng đài Bác Hồ - Công viên 18/10 thành phố Cam Ranh vào
ngày 18/5/2022.
- UBND các xã, phường; các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động thiết thực
trong dịp kỷ niệm.
- Thời gian thực hiện: từ 14/5 đến 20/5/2022.
8. Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng
bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2022)
- Phòng Văn hóa và Thông tin: xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên
Cổng Thông tin điện tử thành phố.
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thực hiện biên tập, thu âm nội
dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy gửi
UBND các xã, phường phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; viết tin, bài
gửi về Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố.
- UBND các xã, phường chỉ đạo bộ phận Đài truyền thanh tăng cường viết
tin, bài tuyên truyền, đăng tải trên Trang thông tin điện tử; tăng thời lượng phát
thanh; thực hiện tuyên truyền trực quan tại trụ sở và các tuyến đường chính.
- Thời gian thực hiện: từ 10/7 đến 20/7/2022.

9. Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
a. Hoạt động chính
- Tổ chức viếng Đài tưởng niệm và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố; tổ chức
thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
b. Hoạt động hưởng ứng
- Thành đoàn Cam Ranh phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thắp
nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang thành phố.
- UBND các xã, phường; Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao tổ chức
tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan.
10. Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/194519/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(02/9/1945-02/9/2022)
a. Hoạt động chính
- Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ, Công viên 18/10
thành phố Cam Ranh vào sáng ngày 31/8/2022.
- Chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin.
- Tổ chức Viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố vào sáng ngày 31/8/2021 (sau
Lễ dâng hương, dâng hoa Tượng đài Bác Hồ).
- Chủ trì thực hiện: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
b. Hoạt động hưởng ứng
- Phòng Văn hóa và Thông tin: xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên
Cổng Thông tin điện tử thành phố.
- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao: xây dựng chuyên mục tin bài
tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh; thực hiện trực quan băng rôn, khẩu
hiệu trên các tuyến đường, khu vực trung tâm thành phố và trụ sở UBND thành
phố.
- UBND các xã, phường; các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động thiết thực
trong dịp kỷ niệm.
- Thời gian thực hiện: từ 14/8 đến 04/9/2022.
11. Kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh (18/10/194618/10/2022)
a. Hoạt động chính

- Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ
chức Lễ dâng hương, dâng hoa viếng Tượng đài Bác Hồ tại công viên 18/10 thành
phố Cam Ranh vào ngày 18/10/2022.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ban Tuyên
giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.
b. Hoạt động hưởng ứng
- Phòng Văn hóa và Thông tin: xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên
Cổng Thông tin điện tử thành phố.
- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao: xây dựng chuyên mục tin bài
tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh; thực hiện trực quan băng rôn, khẩu
hiệu trên các tuyến đường, khu vực trung tâm thành phố và trụ sở UBND thành
phố.
- UBND các xã, phường; các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động thiết thực
trong dịp kỷ niệm.
- Thời gian thực hiện: từ 12/10 đến 19/10/2022.
12. Kỷ niệm 77 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến
(23/10/1945 - 23/10/2022)
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, UBND các xã, phường căn
cứ tình hình thực tế thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở,
tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, pano, áp phích, bảng điện tử…).
13. Kỷ niệm 58 năm phong trào Đồng khởi giải phóng một phần nông
thôn, đồng bằng của tỉnh (07/11/1964 - 07/11/2022)
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, UBND các xã, phường theo
chức năng, nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp với điều
kiện thực tế tại địa phương.
14. Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt
Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu
dân cư
a. Hoạt động chính
- Tổ chức các hoạt động “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”
trên địa bàn thành phố.
- Đơn vị chủ trì tham mưu: do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
chủ trì.

b. Hoạt động hưởng ứng
- Phòng Văn hóa và Thông tin: xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên
Cổng Thông tin điện tử thành phố.
- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao: tham dự và đưa tin về các
hoạt động; gửi tin, bài về Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố.
- UBND các xã, phường; các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động thiết thực
trong dịp kỷ niệm.
- Thời gian thực hiện: từ 12/11 đến 20/11/2022.
15. Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
(22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân
(22/12/1989-22/12/2022)
a. Hoạt động chính
- Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố vào sáng ngày 21/12/2022.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày Hội quốc
phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022) vào sáng ngày 21/12/2022.
- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ huy quân sự thành phố.
b. Hoạt động hưởng ứng
- Phòng Văn hóa và Thông tin: xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên
Cổng Thông tin điện tử thành phố.
- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao: xây dựng chuyên mục tin bài
tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh; thực hiện trực quan băng rôn, khẩu
hiệu trên các tuyến đường, khu vực trung tâm thành phố và trụ sở UBND thành
phố.
- UBND các xã, phường; các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động thiết thực
trong dịp kỷ niệm.
- Thời gian thực hiện: từ 17/12 đến 24/12/2022.
16. Tuyên truyền kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ
chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách
mạng Việt Nam
- 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902 - 2022);

- 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu
biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam;
- 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), lãnh đạo tiền
bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam;
- 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 01/02/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam;
- 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022), lãnh
đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam;
- 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022), lãnh
đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam;
- 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2022), Chủ
tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ);
- 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022),
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;
- 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022), Chủ
tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước);
- 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 - 23/11/2022).
Đơn vị thực hiện: Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND
các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng,
Cổng thông tin điện tử thành phố, Trang thông tin điện tử các xã, phường; mạng xã
hội, tuyên truyền miệng, đài truyền thanh thành phố và cơ sở.
17. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế
- 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2022);
- 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2022);
- 204 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818-05/5/2022);
- 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022).
Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa-Thông
tin và Thể thao; UBND các xã, phường: Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử thành phố, Trang thông tin điện tử
các xã, phường; các trang mạng xã hội do cơ quan, đơn vị quản lý, tuyên truyền
miệng, đài truyền thanh thành phố và cơ sở.
18. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác: kỷ
niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 18/12/2022); kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952 (10/12/1952 -

10/12/2022)…Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức
phù hợp.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các
ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 chủ động sử dụng nguồn
dự toán đã giao đầu năm 2022 theo các lĩnh vực chi của các cơ quan, đơn vị hoặc
kinh phí bổ sung (nếu cần thiết) và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực
hiện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các hoạt động trong
Kế hoạch
- Có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
xây dựng chi tiết kế hoạch, kịch bản tổ chức từng hoạt động, từng sự kiện cụ thể để
tổ chức triển khai; tích cực vận động nguồn xã hội hóa để giảm chi ngân sách trong
quá trình tổ chức, thực hiện.
- Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy chủ trì phối hợp
các ngành có liên quan để tham mưu Thành ủy chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt
động kỷ niệm của Tỉnh được tổ chức tại thành phố Cam Ranh (theo Kế hoạch số
54-KH/TU ngày 20/01/2022 của Thành ủy Cam Ranh).
2. Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường
Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng
kế hoạch tổ chức các hoạt động của đơn vị, địa phương kỷ niệm các Ngày lễ lớn và
sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 theo Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự
kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 của UBND thành phố. Trong quá trình
thực hiện, nếu có phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND thành
phố để kịp thời chỉ đạo thực hiện. Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh Covid –
19, Kế hoạch có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- UBND tỉnh;
- Sở VH &TT (b/c);
- Thành ủy Cam Ranh (b/c) ;
- TT HĐND&UBND thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Mặt trận và các đoàn thể thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố;
- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.
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