CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
BAN TỔ CHỨC KỶ NIỆM
CÁC NGÀY LỄ LỚN 2022

Số: 24

Quảng Trị, ngày 22 tháng 4 năm 2022

/CTr-BTC2022

CHƯƠNG TRÌNH
Hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 01/5/2022) và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị (1972 -2022)
1. Các sự kiện, hoạt động:
Thời
gian

Nội dung

Địa điểm

Ngày 28/4/2022
15h00

Lễ khánh thành Đập ngăn mặn sông Hiếu

Phường 3, thành phố
Đông Hà

Ngày 29/4/2022
08h00

Hội thảo Hội thảo khoa học “Giải phóng
Quảng Trị và bảo vệ Thành Cổ năm 1972 – Nhà khách Tỉnh ủy
nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”

09h00

Viếng Thành cổ Quảng Trị

09h05
10h45

Lễ phát hành bộ tem đặc biệt 50 năm bảo
vệ Thành cổ Quảng Trị
Lễ Khởi công xây dựng công trình “Đường
ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây”

14h00

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

14h45

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

20h00

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh
Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm
chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Di tích quốc gia đặc biệt
Thành cổ Quảng Trị
Di tích quốc gia đặc biệt
Thành cổ Quảng Trị
Xã Triệu Vân, huyện
Triệu Phong
Nghĩa trang liệt sĩ
Quốc gia Đường 9
Nghĩa trang liệt sĩ
Quốc gia Trường Sơn
Quảng trường Trung
tâm Văn hóa- Điện
ảnh tỉnh Quảng Trị

Ngày 30/4/2022

07h00

09h00
10h00

Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” và diễu
binh, diễu hành kỷ niệm 47 năm ngày giải
phóng miền Nam thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2022), 50 năm ngày giải
phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trij
Lễ khởi động Dự án khu công nghiệp Quảng
Trị - VSIP

Khu di tích quốc gia
đặc biệt Đôi bờ Hiền
Lương- Bến Hải
Phòng Hỏa Bình –
Trụ sở UBND tỉnh
Hội trường UBND tỉnh

2. Các hoạt động bên lề:
Thời
gian

Địa điểm

Nội dung

Ngày 28/4/2022

07h00

09h00

14h00

Khai mạc Triển lãm “Quảng Trị – Dấu ấn
lịch sử qua tài liệu lưu trữ” của Cục Văn
thư và Lưu trữ Nhà nước (Triển lãm diễn ra
từ ngày 28/4/2022 đến ngày 02/5/2022)
Tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác văn
học nghệ thuật “Quảng Trị - 50 năm xây
dựng, đổi mới và phát triển”
Khai mạc triển lãm ảnh và trưng bày tài liệu
“Quảng Trị – Bản hùng ca vang mãi” của
Hội Nhà báo Việt Nam (Triển lãm diễn ra
từ ngày 29/4/2022 đến ngày 02/5/2022)

Trung tâm Văn hóa –
Điện ảnh tỉnh
Nhà Văn hóa Thiếu
nhi tỉnh Quảng Trị.
Trụ sở Hội Nhà báo
Quảng Trị.

Ngày 30/4/2022

08h30

19h00

Bến đua thuyền bờ
Khai mạc Giải đua thuyền truyền thống Bắc, Khu di tích quốc
“Thống nhất non sông”
gia đặc biệt Đôi bờ
Hiền Lương- Bến Hải
Lễ khánh thành Hệ thống chiếu sáng và âm
thanh NTLS quốc gia Trường Sơn, Di tích
quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Nghĩa trang Liệt sĩ
Quốc gia Trường Sơn
Hải và Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ
Quảng Trị

Đại biểu tham dự các hoạt động có Giấy mời riêng.
Ghi chú:
1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
- Bố trí lực lượng tiêu binh phục vụ Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”
và diễu binh, diễu hành.
- Bố trí Đội nghi lễ phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phục vụ
Lễ đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho Nhân dân và
cán bộ tỉnh Quảng Trị. Thời gian: 20h00, ngày 29/4/2022. (Tổng duyệt vào lúc
19h30 ngày 28/4/2022)
2. Công an tỉnh:
- Tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho đại biểu và nhân
dân trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động Lễ kỷ niệm.
- Có phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn
giao thông tại các địa điểm tổ chức các hoạt động (bao gồm cả chương trình

tổng duyệt Tổng duyệt Chương trình Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” và
diễu binh, diễu hành; Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh
Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị
và Chương trình nghệ thuật)
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh,
UBND thành phố Đông Hà, UBND huyện Gio Linh, Vĩnh Linh; các cơ quan,
đơn vị liên quan chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được
phân công theo Kế hoạch 31/KH-UBND, ngày 28/02/2022 và Thông báo số
43/TB-BTC22 ngày 18/3/2022 của Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm
2022.
4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động thực hiện các
nhiệm vụ được phân công, đảm bảo thực hiện tốt, đầy đủ các hoạt động theo
Chương trình nêu trên.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (B/c);
- BCĐ các ngày lễ lớn (B/c);
- BTC các ngày lễ lớn;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Công an tỉnh, BCH QS tỉnh;
- BCH BĐBP tỉnh;
- Điện lực Quảng Trị;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PVP, CV;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Hoàng Nam

