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BInh Dwo'ng, ngày 18 tháng 01 nàm 2023 

CÁO BAO CHI 
Ti chtrc các i(Mirng Bang - Mung Xuân Quy Mao 2023 

Thrc hin K hoach  sé 5913/KH-UBND ngày 09/11/2022 cüa Uy ban Nhân 
dan Tinh ye vic to chirc các hot dng chào müng các ngày lê lan và hot d0ng phtic 
vi.1 Tét Nguyen dan Qu Mao 2023; dông thi can ciir vào tInh hInh thirc tê, Sâ Van 
boa, The thao và Du ljch - Ca quan Thuing trrc Ban To chüc các ngày 1 kin cüa 
tinh chü trI, phôi hçip tham nuru to chüc các hot dOng  Müng Dãng - Mrng Xuãn 
Qu Mao 2023, thu sau: 

1. HOAT BONG TRANG TRI B1JNG PHO 
Phôi hçip vOi lông Cong ty Becamex IDC, UBND Tp.Thü Dâu MOt,  UBND 

Tp.Thun An trién khai các hoat  d0ng trang trI &ràng phô nhu sau: 
a) Khu virc Trung tam Hành chInh Tinh: 
- N5i dung thc hin: Trang trI ca, thay dôi n0i  dung 350 panô, den Led biêu 

tuqng trén trii den chiêu sang trén mOt so tuyên duang huóng vào Trung tam Hành 
chInh Tinh: HuS'nh  Van Lüy (tir Dai 10 BInh Di.rang den giao 10 Lê Lqi), tuyên duOng 
Pham Ngçc Thach tir Dai 10 BInh Duang den giao 10 du&ig Vö Van Kit (du?mg 
Tao kre 6)). Ben cnh do, to chüc trang tn th trên các trii den chiêu sang và den màu, 
den Led m5 thut giang ngang duang trén duing: Wing Vrnmg tü giao 10 duang VO 
Van Kiit den giao 10 duOng Le Lçii va du?mg Lê Li tü giao 10 du?ing Wing Vucing 
den giao 10 ththng Lé Lai (doan du?ing truâc Trung tam Hânh chInh Tinh), mOt  doan 
du?mg Hung Vrnmg den ngã ti.r giao 10 vói du?mg L Thai To (Khách sn Becamex) 
và mOt doan dumg Lé Lqi tü giao 10 Hung Vuong den giao 10 &thng HuS'th  Thüc 
Kháng. Ngoài ra, bô sung, trông mai cay xanh, v sinh môi tnthng, dam báo m5 quan 
trén các tuyên ththng thuOc  khu vrc Trung tam Hành chInh Tinh. 

- Thô'i gian thrc hiçn: Tü ngày 24/12/2022 den ngày 3 1/3/2023. 
a. a , ., A b) Khu virc ni o Thanh pho Thu Dau M9t: 

- Ni dung thc hin: Trang trI trên Dai 10 BInh Duang: Thay dôi n0i  dung các 
panô (0,8m x 2,5m) tü giao 10 duang Lê Hông Phong den iao 1 du&ng Cách mang 
tháng Tam (Müi Tàu); sa ch&a, sü diing lai  biêu tugng Cu và bô trI boa kiêng, den 
màu trang trI VOng xoay GO Du "San Van dOng  GO D.u". Tiên hãnh gia cO và trang 
trI Cac Cong chào vói n0i  dung chi'ic mirng nam mOi gôm: Cong chào tru&c Dài Phát 
thanh va Truyên hinh Tinh, dau duang Yersin, dâu dithng HuS'th  Van Lüy, dâu 
dir&ng Pham Ng9c Thach, dâu dumg VO Van Kit. 

- Thai gian thtc hin: Tü ngày 20/01/2023 den ngày 20/02/2023 (tr ngày 
29/12 Am ljch den Müng 0 1/02 Am ljch). 

c) Khu vrc Cng chào cu Vinh BInh, P.Vinh Phu, Tp.Thun An: 
+ N5i dung thtc hin. Trang trI den, Cong chào, các tiêu cãnh. 
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± Thai gian thyv hin: Tü ngày 20/01/2023 dn ngày 20/02/2023 (tü ngày 
29/12 Am ljch den Müng 01/02 Am ljch). ___ 

2. BOAT DQNG VAN BOA NGB riHLJAT 
a) T1 chuc Throng hoa, Hi Hoa xuân, IIi Báo xuân, Du xuân 2023; 

Trung bay trin lam chuyên d "Bang vói müa xuân", Trirng bay trin Jam các 
tác phm m5 thut van hóa 

+ Ni dung thrc hin: 
Dw&ng hoa: 
Trang trI các tiêu canh boa, rnô hmnh, den rnau chào mrng näm mài vi chü d 

Bmh Duang sac xuan hQl t1 , Co 7 cim tieu canh chmh nhu: Mung Dang quang 
vinh - Mrng xuãn Qu MAo"; "Müng xun hnh phüc"; "Khát v9ng vucin ra biên 
1&n"; "Rijc rer müa xuân"; "Tôi yêu Bmnh Ducing"; "Bmnh Di.rong hi thp quôc tê"; 
"BInh Duang - Thãnh phô thông minh"; "Hucrng vi têt xua"; "Xuân yêu 
thuang";...gnvài chü dê va linh 4t cüa nàni mâi, các ciim ti&i cãnh duçic thiêt k 
ket hçip giva net dep truyen thong pha lan nhung clii tiet bien tau lrnh hoat, hiçn dai 
tao nên môt büc tranh rrc r cña mt Bmnh Duang nAng dng, sang t?o,  hi nhp va 

- A 9 phat trien. Mat  khac, nam 2023 cung la nam dac  biçt ghi dau an gara trnh Bmh 
Duong trong thiêt 1p môi quan h ngoai giao tot dçp, thüc day 

sv 
phát triên toàn din 

vài các quôc gia nhu: Han Quôc, Nht Ban và Singapore... qua do dA tao  nén nhtng 
giá trj to l&n, thüc dy sir phát trin cila các quc gia, trong do có tinh Bmnh Duang. 

Hç3i Hoa xuán: Thing bay, giri thiu các loai bon sai, tiêu cãnh, non b, các 
loai kS' hoa, dj thão cüa các ngh nhãn trong và ngoài tinh phic vii nhãn dan thithng 

A A 9 A A 9 ngon; To chuc Hçn thi smh vat  canh, mm cac nghç nhan trong va ngoai trnh tham dij 
dê giãi thiu eho nhân dan thithng ngon nhüng tác phâm boa, kiêng ngh thut có 
cht hrqng cao; to chüc các boat dng pbi try; các chuang trInh hoat náo hang dêm; 
trung bay xc cô; to chüc gian hang am thrc;... Hi hoa xuãn Qu MAo là ncii hi tii 
nhftng san phãm chit hrçmg cao cüa ngãnh boa cãnh, the hin tmnh nàng dng, can cü, 
sang tao  cüa các ngh nhãn và nhà vu&n. Hi Hoa Xuân së thing bay, triên lam, hin 
4t mri 

'a 
& trong và ngoài tinh gôm: boa - kiêng, chim cãnh, cá cãnh, tiêu cãnh, non 

b,dám5thut... 
Hç5i Báo xuan: Trtrng bay, gi&i thiu kboãng 350 an phâm Xuãn cüa63 tinh, 

thanh trong ca nucic, ben canh do co phan thing bay, then 1am 1.000 ban sach mm, 
sách chuyen d nhãn k nim 93 nãm ngày thành 1p Bang Cong san Vit Nam 
(3/2/1930 - 3/2/2023), BInh Duang 26 nAm xây dung và phát trin (01/01/1997 - 
01/01/2023), 55 nam cuçc Tong ticn cong va no! day  Xuan  Mau  Than (1968 — 
2023)... Ngoai to chüc triên lAm sách, báo, tap  chi xuãn cOn din ra nhiki boat  dung 
nhu: To chüc gian hang sách mài, không gian Trà - Sách phiic vii du khách dirng 
chãn nghi ngcri thu&ng thüc tra và doc sách; T chüc gian hang Van bOa dan gian 
nhu: Ong Do cho chtr dâu Xuãn, chni khc g ngh thut, n.n to be, cbü h th6i 
bong bOng ngh thut tng cho thiu nhi, hal lc du Xuân nhn ngay 11 xi, to beo 
dat,... nhAm tao  không khI tui tucii ph%Ic vi nhãn dan va du khách. 

Du xuán: Thing bay, gi&i thiu, cjuãng bá, thông tin dii ljch xuán Qu MAo 
nam 2023 thông qua các chucing trInh, an phãm cüa các khu du ljch và các don v 
kinh doanh lit hành; các gian hang giói thiu v lang ngh truyn thng cüa tinh (gm 
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sir, son mài, gm sir, may tredan, guc g, heo dat,...); dc bit là t chtirc không 
gian am thuc, vui choi, mua sam,... Ngoài ra, cOn có các chumg trInh hoat  náo xen 
kê hang dém phc vit du khách nhij: ye Henna, chui he bong bong, hat nhac 
acousitc,... 

Tru'ng bay triên lam chuyên dê "Dáng vái mIia xuan ". Trtrng bay, triên lam 
hmnh ánh, tu 1iu, hin vet, ban do, bang trIch, biêu do... nhàm tuyên truyên, giói 
thiu den quân chüng nhãn dan ye nMng dâu an cüa Dãng b và Nhân dan tinhBInh 
Duong trên dung dôi mâi, hOi  nh.p và phát triên - nMng thành tçru ye kinh tê, van 
boa, xA hi, quôc phOng - an ninh tinh BInh Duorng trong 26 nm phát triên. 

Trirng bay triên lam tác phám m thu1t van hóa: Trung bay các tác phâm m5' 
thut van hóa, tranh, hInh ânh, tu lieu, the phâm diéu khàc,... nhäm tuyên truyên, giOi 
thiu den quãn ching nhãn dan ye nhüng the phâm m thut van hóa có giá trj ngh 
thut cao cüa tinh Binh Ducing. 

+ Thri gian thirc hin: Tü ngày 18/01/2023 den ngày 26/01/2023 (tir ngày 
27/12 Am lich den Müng 5 Tét), khai m.c 18h ngày 20/01/2023 (29 tháng Chap). 

+ Dja diem: Du&ng Lê Loi (trithc TOa nhà Trung tam Hãnh chInh - Khu virc 
phân dithng phia COng vien). 

A A # • A A A b) Chirong trinh nghe thuit dc biet ket h'p to chuc ban phao hoa Bern 
giao thua Tét Nguyen dan Qu Mao 2023 và chuorng trInh van ngh chào mwng 
nám mói (03 dêrn) ti khu virc Trung tarn Hành chInhTinh 

S& Van hóa, The thao và Du ljch phôi hp vi TOng COng ty Becamex IDC, 
B Chi huy Quân sir Tinh và các ngành có lien to chirc chuong trinh ngh thut tong 
hp kêt h'p bàn pháo hoa ngh thut chào mimg näm mOi. Chuong trInh Se có nhiêu 
tiêt miie soi dng, dc sac va hap dan do các ngh s, ca s, diên viên den tir Thãnh 
ph H ChI Minh va Binh Duong biêu din, phiic vi nhãn dan và du khách. 

- Thri gian to chiirc Dêm hi Giao thira: Tir 22 gi? 00, ngày 21/01/2023 den 
24h gi 00, ngày 22/01/2023. 

- Thôi gian Chuong trinh van ng1i chaomirng nàm mói (03 dêm): Tir ngày 
22/01/2023 den 24/01/2023 (tir ngày Müng 01 Têt den ngày Müng 03 Têt). 

- Dja diem: San khau Cong viên khu vrc Trung tam Hành chInh Tinh. 
c) Các hoyt dng vui choi giãi trI ti Trung tarn Van hóa - Ngh thut 

Tinh 
- Ni dung: Trang tn các tieu cãnh hoa, to chirc chuong trinh biéu din van 

ngh, biêu dien các nhOm nhac, biêu dik Lan — Su — Rông, t chirc các hoat  dng 
hoat nao và các hot dng vui choi giài trI phong phir, da dng phic vi cho than dan 
trong dip  Tét cô truyên cüa dan tOe.

A 

- Th?i gian: Tir ngày 20/01/2023 den ngay 26/01/2023 (tir ngày 29/12 Am ljch 
den MUng 5 Têt). 

- Dia diem: Trong KhuOn viên Trung tam Van hóa - Ngh thut Tinh. 
3. HOT BONG THE DUC THE THAO 

- Tai khu  Dai  Nam Van hóa, Du ljch và Th thao sê din ra mOt  s hoat dOng 
the thao vui chcii, giãi tn gôm: Dua Ngra, Dua chO greyhound, dua xe mOtô, dua xe 
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Gokart, bik dik Jetski và flayboard, biu din Stunt, biu din driff Xe ôtô. Thai 
gian din ra tü 16 gia 00 den 17 gia 00, tr ngày müng 2 Têt den müng 9 Têt. 

- Si Van hóa, Th thao và Du ljch dä chi do Trung tarn Hun luyn va Thi 
dau TDTT Tinh phôi hçip vi các ckin vi lien quan tharn mru to chüc Lien hoan The 
diic Duông sinh tinh BInh Drng näm 2023 nhäm thiêt thirc chào mirng k' nim 93 
näm ngày thành 1p Dãng Cong san Vit Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), thai gian d,r 
kiên sê to chüc vào ngày 04/2/2023, ti truc sãnh Hi trithng Trung tam llOi nghj 
Triên lam Tinh. 

4. bAT BONG DU L!CH 
Các khu, dim du ljch trên dja bàn tinh nhu: Dai  Narn Van hóa Du ljch Th 

thao, Phucrng Nam Resort, Du ljch Xanh DIn K, Du lich Thüy Châu, Du ljch H 
Nam, Ni.'ii Cu Dâu Tiêng,... dêu xây d%rng các chuong trInh hoit dng riêng và san 
sang phic vi du khách; tang cumg cong tác phoi hqp vi các ngành chirc näng ti 
dja phuong xay dirng ké hoach,  phuong an dam bão tmnh hInh an ninh trt tir, an toàn 
giao thông d phiic vii nhãn dan và du khách 

Trên day là thông tin ye các hoat dng Müng Bang - Müng Xuân Qu Mao 
2023 t?i  tinh BInh Ducmg./ 
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