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S: 67 /KH-UBNT)

Ninh BInh, ngày 04' tháng 4 nám 2022

KE HOACH
To chu'c Tuân du lich Ninh BInh nãm 2022
Thirc hin Nghj quyt 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 cüa Ban Chap hành Dàng
bô tinh v phát trin Du ljch tinh Ninh BInh giai dotn 202 1-2030, djnh hithng den
näm 2045; Kt lun s 07/-KL/TU cüa Ban Thiing vi Tinh üy v tip t%lc thirc
hin Nghj quyt s 02-NQ/TU ngày 17/8/2016 cüa Ban Chp hành Dâng b tinh
v bào tn, phát huy giá trj Di san th gith Qun th danh thtng Tràng An trong
phát trin du ljch; trin khai thirc hin Chumg trInh cong tác näm 2022, Uy ban
nhân dan tinh ban hành K hoich t chüc Tun du ljch Ninh BInh näm 2022, ci
th nhu sau:
I. MUC DICH, YEU CAU
1. Mi.c dIch
- Gith thiu, quâng bá nhtrng net dc sc htp dan, giá trj ni b1t v tài nguyen
du ljch cüa tinh dc bit giá trj Di san van hóa và thiên nhiên th giOi - Qutn th
danh thing Tràng An, gop phn kich cu du ljch vào müa thp dim, thñc dy du
ljch phuc hi và phát trin tri lai sau dti djch Covid- 19, dua Tun du ljch tth thành
s1,c kin du ljch thumg niên, tth thành san phm du ljch cüa tinh.
- Tao co hi tuyên truyn, quàng bá, gii thiu san phm du ljch cüa Ninh
BInh vOi khách du ljch trong nrnc và quc t, dng th?yi tip tiic khng djnh
thtrnng hiu, vj th du ljch Ninh BInh là dim dn an toàn, than thin, chtt luçmg
và hp din.
2. Yêu câu
- Ni dung các hott dng phài có sir gn kt chit chë, gii thiu và quàng bá
rng rài nhüng net dc dáo v van hóa, ljch si cña tinh; tim nàng, th mmnh v tài
nguyen du ljch, dc bit là quãng bá nhüng giá trj ni bt toàn cu cüa Di san van
hóa và thiên nhiên th giói - Qun th danh thing Tràng An, trong do tr9ng tam là
các hott dng din ra tti khu virc Tam C& - BIch Dng.
- Các hott dng phong phü, da dng, th hin duçcc tInh m9i, net van hóa
dc dáo, riêng có cña dja phiicing. Vic t chüc các hot dng phài dam bào hiu
qua, an toàn, tit kim, tto n tiiçmg t& dçp và sir lan tOa trong cong dng dan cu
và khách du ljch.
II. THÔNG TIN CHUNG
1. Quy mô: Cp tinh.
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2. Co quan chi dto, don vj tt chüc
- Ccr quan chi dçzo: Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh.
- Do71 vj cha tn: SO Du ljch.
- Don vjphi hQp: Tèng ciic Du ljch; các sO, ngành, UBND huyn Hoa Lu
và các dja phuong có lien quan.
3. Phtm vi t chOc: Các hott dng duccc t chOc tp trung tai Khu du ljch
Tam Côc - BIch Dng, Khu du ljch sinh thai Tràng An.
4. Ten g9i: Tuân du ljch Ninh BInh nàm 2022, "Sac yang Tam Cc Tràng An ".
4. ThOi gian: T chOc vào tháng 5/2022 (khi cánh dng lja trên dông song
NgO DOng chin); dir kin trong 08 ngây, tO 14/5/2022 dn bet ngày 22/5/2022.
5. Kinh phi thçrc hin:
- Ngân sách nhà nithc.
- Lng ghép các chucmg trInh, k hoch khác dang thrc hin và các nguôn
thu hçip pháp khác.
iii. cAC HOAT BONG DIN RA TRONG TUAN DU LCH
1. bat dng quãng bá tuyên truyên Tuãn du 11ch
1.1. Tuyên truyn trên các phuong tin thông tin dai chüng
- Thai gian: TO tháng 5/2022.
- Ni dung: Tuyên truyn các hoit dng trong chuong trInh Tun du ljch
"Sac yang Tam C'c - Tràng An" trên Dài Phát thanh và Truyên hInh Ninh BInh,
Báo Ninh BInh và báo, dài trung uong.
- Don vj chü trI: Dài Phát thanh và Truyn hInh Ninh BInh, Báo Ninh BInh.
- Do'n vj phi hQp: SO Du ljch, SO Thông tin và Truyên thông, UBND các
huyn, thành ph, co quan báo, dài trung uong thuOng trü tai Ninh BInh.
1.2. Tuyên truyên trrc quan
- Thai gian: Tháng 5/2022.
- Dja dim: Trung tam thành phô Ninh BInh, huyn Hoa Lu; các khu du ljch:
Tam Côc - Bich Dng, Tràng An, khu van hóa tam linh chOa Bái DInh, khu di tIch
lich sO van hóa C do Hoa Lu.
- Ni dung: Tuyên truyn v Tuân du ljch bng hInh ânh, bang ron, khãu
hiu, cO phuOn, bang din tO...
- Don vj chñ trI: SO Du ljch.
- Don vjphdi hQp: SO Van hóa và The thao, UBND huyn Hoa Lu, UBND
thành ph Ninh BInh, Hip hi du ljch Ninh BInh.
2. Khai mc Tuân du lich vó'i chü dê "Sac yang Tam Côc - Tràng An"
-Th&i gian: Dr kin 7h30 ngày 14/5/2022.
- Dja diem: Ti san Ben thuyên Tam Côc.
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- Thành phán khách m&i (Co phy lyc kern theo).
- N5i dung.
+ Tuyên b 1 do, gii thiu dai biu;
+ Phát biu khai mac Tun Du lich;
+ Chwmg trInh ngh thut: Khoãng 30-40 phüt.
+ Sau chuang trInh khai mc mñ dai biu xung thuyn thäm quan trái
nghim cánh dông lüa Tam Côc (co trng, rang trên song); trén tuyn tham quan
to chüc 04 diem biu din ca nhac, dan ca và các loai hInh ngh thut dan tc (tgi
khu vuc ben ThOnh, hang Cá, hang Hai, hang Ba).
- Thin vi chz tn:
+ Sc Du ljch chü trI ni dung t chirc chuang trInh biu din ngh thut tai
1 khai mac, 1&p dat san khu, man hInh led, phông, rap, bàn gh, trang trI khánh
tit; don tip, b tn chuang trInh thàm quan trài nghim cánh dng lüa Tam Cc
cho các dai biu.
+ Si Van hóa và Th thao chü trI t chirc biu din ca nhtc, dan ca và các
1oti hInh ngh thut dan tc 04 dim trên song NgO Dng.
- Dan vj phi hqp: Van phOng UBND tinh, UBND huyn Hoa Lu, Doanh
nghip Xây drng Xuân Trithng và các co quan, dan vj lien quan.
3. To chtrc phô di b và chçr am thirc Tam Côc
- Th&i gian: Ttr 7h00 dn 22h00 các ngày din ra Tun du ljch.
- Dja diérn: Doan du?mg ttir bn xe Dng Gfrng dn nhà hang Hoa Nam.
- N5i dung: T chüc các hoit dng biu din ngh thut dan gian (ca trü,
hat chèo, hat xm...), nhac cii dan tc tii khu virc san bn thuyn hotc 0' mt s
không gian khách san, nhà hang trong khu du Ijch Tam Cc - BIch Dng; t chüc
các gian hang trung bay thêu ren Ninh Hãi, ban các mt hang kru nim, m thirc
cUa Ninh BInh.
- Diin vj chi tn: UBND huyn Hoa Lu.
- Do72 vjphi hQp. các s0': Cong Thuang, Du lich, Nông nghip và Phát triên
nOng thôn, Van hóa và Th thao; các doanh nghip kinh doanh du ljch trong khu
du ljch Tam Cc - BIch Dng.
4. To chuc Tour du ljch chup ãnh Müa yang Tam Côc
- Thai gian: Trong th0'i gian din ra Tuân du ljch.
- Dja dirn: Khu du ljch Tam Cc - BIch Dng.
- Nç5i dung: Nghien cüu, kháo sat l?a chn các dim chiip ãnh phong cành
Müa yang Tam C,c, dáp 0'ng thu cu cüa khách du ljch và các nhà nhip ãnh.
- Doi'z vj chi trI: S0' Du ljch.
- Doii vj phO'i hQp: Hi Van hçc Ngh thut tinh, Doanh nghip Xây dirng
Xuan Tru0'ng, BQL khu du ljch Tam Cc - Bich Dng, IJBND xâ Ninh Hâi.
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5. To chu'c chirong trInh khão sat, gió'i thiu san phãm du Ijch Ninh BInh
(FAMTRIP, PRESSTRIP)
- Th&i gian: Dr kiên tt'r ngày 14/5 den 16/5/2022.
- N3i dung: Khào sat, giii thiu mt s san phm du ljch mi trong tinh; t
chüc t9a dam phát triên, hoàn thin san phm du ljch tinh Ninh BInh.
- Don vj chi trl. Sâ Du ljch.
- Don vjphdi hQp: Tng ciic Du ljch, các so', ban, ngành, UBND các huyn,
thành phO, Hip hi du ljch Ninh BInh, các dn vj kinh doanh ift hành tiêu biu
trong nuOc; mt so doanh nghip kinh doanh du ljch trên dja bàn tinh và mt s c
quan Báo, Dài truyên hInh trung ung và dja phuang.
6. Triên lam ánh ngh thut vói chü d "Müa yang Tam Côc -Tràng An"
- Thai gian. Trong tho'i gian din ra Tun Du ljch.
- Dja ditm: Ti Khách stn Tam Cc và khu virc nhà san sau Hang Ba thuc
tuyn du ljch Tam Cc.
- Ni dung: Triên lam ành ye danh lam thàng cânh cüa tinh Ninh BInh, dc
bit là ành dep v Tam Cc, Tràng An, müa yang Tam Cc, dja danh ljch so' van
hóa, l hi truyn thng, phong t%ic tp quán.
- Don vj chi tnì: Hi Van h9c Ngh thut tinh.
- Don vj phi hop: So' Van hóa và Th thao, UBND huyn Hoa Lu, Doanh
nghip Xây drng Xuân Tnthng.
7. Chtro'ng trInh biêu din müa ri ntric, hat chèo, hat xãm, hat các lan
diêu dan ca 3 mien
- Thai gian: Trong tho'i gian diên ra Tuân Du ljch.
- N5i dung: To chüc biu din miia ri nuo'c và biu din ngh thut hat
chèo, hat xtm...
- Dja dim: Müa ri nuo'c và biu din ngh thutt chInh t cho'c tai khu vrc
bn thuyn DInh Các. Trên tuyn du ljch bn thuyn DInh Các - Tam C&, b trI
04 dim biu din các loai hInh ngh thut khác nhau t cho'c biu din trên tuyn
du ljch bn thuyn DInh Các - Tam Cc tii: Bn Thánh, hang Ca, hang Hai, hang
Ba (ttn xuât biêu din 04 lnIngày).
- Dctn vi chi tn: So' Van boa và The thao.
- Don vjphói hop: So' Du ljch, UBNT) huyn Hoa Lu, UBNT) các xã: Ninh
Hâi, Ninh Thàng, Ninh Xuân.
8. TrInh din, trurng bay các san phm thu cong m ngh truyên thông
Ninh BInh
- Th&i gian: Trong thñ gian din ra Tutn Du ljch.
- Dja dim: Tai khu vrc Ben thuyên Tam Cc.
- Ni dung.' To cho'c các gian hang trInh din mt s cong don san xuât các
san phtm thu cOng m ngh truyên thng: Thêu ren lang Van Lam, gm c BO Bat
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và trung bay các san phm thu cong m' ngh cüa lang thêu Van Lam vã hang thu
cong m ngh cüa tinh.
- Don vj chi tn: Si Cong Thuung.
- Don vi pho'i hQp: UBND các huyn: Hoa Lu, Yen Mo; S Du ljch; các
doanh nghip.
9. To chuic các hot dng van hóa, van ngh
- Thai gian. Trong th?yi gian din ra Tuân du ljch.
- Dja diem: San Ben thuyn Tam Côc.
- N5i dung: To chiirc các hott dng van hóa, van ngh giüa các thôn vào
các bui ti.
- Chit tn: UBNID huyn Hoa Lu.
- Don vjphó'i hQp: S Van boa và The thao, S Du ljch.
10. Tong kêt Tuân du llch
- Thai gian. Sau khi k& thüc Tuân Du ljch.
- N5i dung: Dánh giá kt qua t chtrc Tun du ljch; tuyên duang, khen
thu&ig các t chirc, cá nhân tiêu biu trong các hoit dng tham gia Tu.n Du ljch.
- Chit tnì: Sâ Du lich.
- Don vjphi hQp: Van phông UBNT) tinh, Si Van hóa và Th thao, UBNI)
huyn Hoa Lu, các s&, ngành và dun vj, t chüc có lien quail.
IV. TO CHIIC THIYC HIN
1. S& Du 1ch - Co quan thiroiig true Ban To chfrc
- Tham muu thành lap Ban t chüc Tuân du ljch näm 2022, báo cáo UBND
tinh triroc ngày 06/4/2022.
- Tham muu phân cong nhim vii cho thành viên Ban T chüc.
- Chü trI t chüc, theo dOi, dOn dc, kim tra, giám sat các hoat dng du ljch
din ra trong Tun Du ljch. Don dc vic xây drng và t chüc trin khai thirc hin
Kê hoach chi tit cüa các dun vj lien quan; tng hçp di,r toán kinh phi cüa các dun
vi trtro'c ngày 09/4/2022, gui u Tài chInh thâm djnh.
-Tham muu thành ph.n, s krçing dai biu, in giy mñ, don tip b6 trI an,
nghi cho dti biu m?yi tham di,r Tun Du ljch; d? thào bài phát biu cüa lãnh dao
tinh tai L khai mtc, Tng k& Tun Du lich.
- Chü trI ni dung t chirc chuung trInh biu din ngh thut tai l khai mac,
1p dat san kMu, man hInh led, phông, rap, bàn gh& trang tn khánh tit; don tip,
b trI chuang trInh tham quan trái nghim cánh dng lüa Tam Cc cho các dai
biu tham du.
- Xây dimg sud, b trI ch ngi và phic vi nuóc ung dai biu.
- Phi hqp So Van hóa và Th thao, Sâ Thông tin và Truyên thông, Báo
Ninh BInh, Dài Phát thanh và Truyên hInh Ninh BInh, các cci quan báo chi, dài
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phát thanh Trung uang và dja phuang thicc hin cong the tuyên truyên, quãng bá
v tim nãng, th manh du ljch Ninh BInh. Trin khai in n, tràng treo, tuyên truyên
trirc quan các ni dung lien quan dn Tun du ljch tti khu vi1c thành ph Ninh
BInh, khu du ljch: Tam Cc- BIch Dng, Tràng An, Bái Dinh.
- Chi do, hi.ràng dn các doanh nghip du ljch, dan vj quàn 1 khu, dim du
ljch chinh trang co so vt cht, lam mOi các san phtm djch vii du ljch.
- Kim tra, giám sat hoat dông cüa các ca sO kinh doanh djch luu trñ, khu,
dim du lch d nâng cao cht luçmg phic vi.i trong dip t chüc các boat dng Tuân
du ljch.
2. Van phông UBND tinh
- Phi hop vOi SO Du ljch thng nht thành phtn, s h.rqng dai biu, cong
tác don tip, b trI an, nghi cho dai biu v tham d? L khai mac; phi hop xây dirng
so d, b trI ch ngM cho các dai biu.
- Chun bj bài phát biu cOa Lãnh dao UBNID tinh tii bui Khai mac và
Tong k& Tutn du ljch.
3. S& Van hóa và The thao
- Chü trI t chOc biu din ca nhac, dan ca và các loai hInh ngh thut dan
tc 04 dim trên song Ngô Dng.
- Tang cuOng cong tác quàn 1 nba nithc trên các linh vrc van hóa, th thao
trong qua trmnh din ra Tun du ljch.
- Chü trI t chüc thirc hin các chuong trInh biu din van ngh, müa ri
nuOc, hat chèo, hat xm và các hoat dng lien quan theo K hoach.
- Phi hçip vOi SO Du ljch t chirc Chucing trInh biu din ngh thuett trong
Lê khai mac.
4. Cong an tinh: Xây dmg k hoach dam bào an ninh trtt tir, an toàn giao
thOng, phông chng cháy n và các ni dung khác có lien quan tai các dja dim
hoat dng tp trung, khu virc din ra các hoat dng trong qua trInh t chüc Tun
du ljch.
5. S Cong Thirong: T chüc gian hang trInh din và trung bay san phtm
thu cOng m ngh cüa tinh.
6.S&Ytê:
- Xây dirng và trin thai k hoach dam bâo y t, phOng chng djch bnb
phiic v11 Tutn Du ljch Ninh BInh nàm 2022. HuOng dan, phi hop vOi Ban Ti chOc
trin thai các bin pháp phông, chng djch beth truyn thim, dtc bit là djch
Covid-19 cho các dai biu, khách mOi v dir Tun du ljch.
- Tang cuOng kim tra v sinh djch bênh, v sinh an toàn thrc phm tai các
dja phuong có to chOc các boat dng Tun du ljch.
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7. S& Thông tin và Truyn thông: Chi do, hucng dn các co quan báo chI,
thông tin tuyên truyn trên dja bàn tinh tang cuing thai luçmg, xây dirng các
chuyên trang, chuyên m11c v các hott dng Tun du ljch.
8. Si Nông nghip và Phát trin nông thôn
- Phi hçip v1i UBND huyn Hoa Lu chi dto, huing dn xã Ninh Hái và
nhân dan dia phtxcing k5 thut canh tác, chäm soc lüa trên cánh dng Tam Cc dam
bão th?ji gian t chirc Tun du ljch.
- Chi dao các dan vj phi hçp vi các chü th cüa san phrn OCOP cüa tinh
tham gia sir kin ph di b và chg m thirc Tam Côc.
9. S& Giao thông Vn tãi: Rà soát, b sung hoàn thin các bin chi dn giao
thông dn các khu, dim du ljch trong Qun th danh thing Tràng An. Tang cu?mg
kim tra, giám sat dam bào các diu kin an toàn giao thông tii các khu, dim du
lich t chirc các su kiên.
10. Sr Tài chInh: Can cü khá nàng ngân sách, tham mini UBND tinh can
di kinh phi d thirc hin K hoach theo quy djnh; báo cáo UBND tinh trtro'c ngày
14/4/2022.
11. Dài Phát thanh và Truyên hInh Ninh BInh: Xây dirng các chuyên miic,
chuang trInh tuyên truyn các hoit dng cüa Tun du ljch, tham gia phi hqp xây
drng ni dung kjch bàn cüa chuang trinh ngh thut khai mac Tuân du ljch.
12. Báo Ninh BInh: Xây dmg các chuyên muc, chuong trInh tuyên truyên
các hoat dng cüa Tuân du ljch. Däng tâi kjp thii các tin bài, phóng s1r v tim nàng
du ljch Ninh BInh, các hot dng Tun du ljch.
13. UBND Huyn Hoa Lw
- Hung dan, ho trç nông dan tai khu virc Tam Cc - BIch Dng canh tác
lüa dam bão té, chirc Tun du lich dat hiu qua cao; t chüc ph di b, chq am thirc,
cho dêm...
- Chi dao dam báo v sinh môi trung, chinh trang, tao cành quan sach, dçp
tuyn dutmg tir Bn xe Dng Güng dn khu virc chg xã Ninh Hâi và các tuyn
dithng trong khu du ljch phiic vii du khách v tham dir Tutn du ljch.
- Th?c hin các nhim vi khác dugc phân cong theok hoach.
14. Cong ty TNHH MTV Din hyc Ninh BInh: Dam báo nguôn din lien
tic và có phuong an ngun din dir phông phiic v11 các hoat dng trong Tun du
ljch, nht là các slr kin din ra tai khu virc Tam Cc - Bich Dng.
15. Hi Van h9c Ngh thut tinh Ninh Blnh: To chirc triên lam ânh ngh
thut danh lam thing cành cüa tinh Ninh BInh, dc bit là các ành dçp v Tam Cc
- Bich Dông, Tràng An trong th?yi gian din ra Tuân du ljch.
16. UBND các huyn, thành phô và các do'n vj lien quan khãc
- TIch circ phOi hçp vi các si, ngành, các don vj lien quan tO chüc thirc
hin các ni dung, nhim v11 theo K hoach.
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- Tuyên truyn Tutn du lich bang nhiu hInh thirc cô dng tr?c quan paflO,
áp phIch, bang zôn, khu hiu, trên các phiwng tin thông tin di chuing,...
- Phát dtng nhân dan, các t chüc doàn th giü gin v sith, dam bâo v sinh
môi trung stch dçp tai các khu, dim du ljch trên dja bàn toàn tinh.
17. Hiêp hi du 1ch tinh Ninh BInh
- Tjch circ tuyên truyM, vmn dng hi viên, các t chirc, cá nhân kinh doanh
trong 1mb virc du ljch huàng 11mg, tham gia các si,r kin; dam báo t& cht li.rçmg
djch vii dáp 11mg thu cu cüa khách du ljch.
- Xây drng chiiang trinh uu dãi, gii thiu các san phm du ljch djch vi1 mi
phiic vi du khách.
- Kt ni các doanh nghip lii hành trong và ngoài nithc thàm quãng bá du
lich Ninh BInh thông qua các hoit dng cña Tun du ljch.
18. Doanh nghip Xây dirng Xuân Trtrô'ng
- Tang cu&lg du tu, nâng cp, chinh trang, dam bâo Co so' vt chtt k thut
tai các khu, dim du lich duçic giao quán 1, khai thác; tIch circ hithng 11mg tham
gia t ch11rc các hoat dng Tun du ljch và phii hçp quáng bá, tuyên truyn du ljch
trên VTV.
- B trI thuyn, do cho' di biu di L khai mic tham quan cáth dng 111ia
trên song Ngô Dng; cm co' hi d9c theo tuyn du ljch Tam Cc; phi hçp So'
Van boa và Th thao t chüc các hot dng biu din ngh thi4t theo K hoich.
- Chi dto Ban Quán 1 Khu du lich Tam Cc - BIch Dng phi hcp So' Du
ljch t chi.lrc tour du ljch chiip ành Müa yang Tam Côc.
19. Yêu câu chung
Can c11r nôi dung ti K hoach nay, các so', ban, ngành, UBND các huyn,
thành ph và các don vj có lien quan chü dng xây dirng chi tit k hoch dê thirc
hin; khn truang xây dirng d1r toán kith phi gui So' Du ljch tng hqp trtró'c ngày
07/4/2022 d g11i So' Tài chInh thm djth, trInh UBND tith. Trong qua trIth trin
khai, nu có khó khän, vuo'ng mac, các don vj báo cáo v UBND tith (qua So' Du
ljch) d kjp tho'i chi dao giài quyk/.J
No'inhmn:
- Thumg trirc Tinh üy;
- Lãnh dao UBND tinh;
- Tong ciric Du ljch;
- Các sO, ban, ngành, doàn the;
- UBND các huyn, thành phô;
- Cong ty TNHH MTV Din lijc NB;
- Hi Van hçc Ngh thutt tinh NB;
- Hip hi du ljch tinh NB;
- DN Xây d%mg Xuân Tru&ng;
- Luu VT,VP5, các VP.
Zh_VP5KHDL.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT CHU TECH
PHO Cifil TICH

Trân Song Tñng

DANH SACH BA! BIEU flU' MEN M(I THAM
Stt

D'I LE KHAI MISC

Don vi

Diii biêu

TONG sO

660
292

I

Pal biu ngoài tinh

1

Lãnh dao Bô Van hóa, Th thao và Du ljch

2

2

LAnh dto Tong c11c Du ljch

2

3

Lãnh dio Van phông B Van hóa, Th thao vâ Du ljch

2

Lãnh dio: Vij Li Hành, Vt Thj truô'ng, Van phông thuc Tong ciic Du
ljch; Báo DL; LD Hip hi DL Vit Nam; CLB Lu hành UNESCO

10

5

Lãnh dao UBNT) 14 tiith (Ha Ni, Ha Nam, Nam Djnh, Thai BInh, Hung
Yen, Hâi Duang, Bc Ninh, Hãi Phông, Vinh Phüc, Thanh Hóa, Ngh
An, Quáng Ninh, Ca Mau, Bc Lieu): 02 dii biu x 14 tinh = 28 dti biu

28

6

Lãnh dao Sâ Du lich; Sä Van hóa, Th thao và Du ljch 16 tinh (Ha Ni,
Ha Nam, Nam Djnh, Thai BInh, Hung Yen, Hái Ducmg, Bäc NinE, Hãi
Phông, Vinh Phñc, Lao Cai, Quãng Ninh, Thanh Hóa, Ngh An, Lang
Sen, Ca Mau, Bc Lieu): 03 dti biu x 15 tinh = 45 dai biu

48

Các doanh nghip lit hành trong câ nurc, c quan thông tn báo chI trung
uang và các tinh

200

II

Pal biêu tinh Ninh BInh

368

1
2
3
4
5
-

Dgi bieu là Uy viên Ban Thtràng vy tinh üy
Dgi biêu là Uy viên Ban chap hành Dáng b5 tinh
Dai biéu các só, ban, ngành, doàn th
Dai biêu là thành viên Ban T ch,'c Tuán Du lich
Dgi biéu 07 huyçn, thành M
Dti biu lãnh dio Huyn ñy, thành ñy
Dti biu lãnh dio FIDND, UBND huyn, thành ph
Tru&ng phông Van hóa - Thông tin các huyn, thânh phô; Giám dôc
Trung tam Van hóa - Th thao các huyn, thành ph
Dgi biu Huyn Hoa Lu
Thiing tr?c Huyn üy
Uy viên Ban Thithng vii Huyn üy
Phó Chñ tjch I-[DND, UBNID huyn Hoa Lu

15
33
97
20
35
7
14

6
-

14
62
3
8
2

Stt
7
8
9

Don vi
Chñ tjch UBMTTQ huyn
Trueing cac doàn th, t chirc chInh trj - xã hi
Trithng các phông, don vj tnrc thuc huyn
BI this, Chü tjch các xã, thj trân
Dai bicu xä Ninh Hái
Thumg tr?c dáng üy xã
Lãnh dao HDND xã
Lãnh dao UBND xã
Chü tich UBMTTQ xã
Các ban ngành, doàn th& t chüc chInh trj - xã hi
BI this chi b, trisâng các thôn
Giám d'c các Hap tác xã
Dgi biu xã Ninh Thng
Thithng trirc Dáng ñy xã
Lãnh dao HDND xã
LãnhdaoUBNDxã
Chü tjch UBMTTQ xã
Các ban ngành, doân th& t chirc chInh trj - xã hi
Bj this chi b, trithng các thôn
Giám dc các Hap tác xã
Các doanh nghip kinh doanh djch vy du ljch ca tinh

Dii biu
1
5
25
18
32
2
1
2
1
9
14
3
24
2
1
1
1
5
13
1
50

