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BAO CÁO 
Kêt qua t chfrc các hot dng 

mlrng Bang - mirng Xuân K fbi 2019 

Thirc hin Cong vn s 72/BVHTTDL-VP ngày 07/1/2019 cia B Van boa, 
The thao và Du ljch v vic to chirc các hot dng van hóa-vän ngh mrng Xuãn K 
Hçii 2019; Cong van s 2017-CV/TU ngay 17/01/2019 cüa Tinh üy BInh Duang ye 
vic to chüc các hot dng nhãn djp Têt Nguyen dan KST Hçii 2019; Cong van so 
2109-CV/TU ngày 18/01/20 19 cüa Tinh üy Birth Dixang ye vic thirc hin chê d 
thông tin, báo cáo Têt K Hqi nãm 2019; Kê hoch so 4?4OIKH-UBND ngày 
17/10/2018 cüa Uy ban nhân dan tinh BInh Duxmg ye vic to chüc các hot dng 
chàomüng các ngày 1 1in và hot dng phiic vi Têt Nguyen dan K Hal 2019; Chi 
thi so 01/CT-UBND ngày 04/01/2019 cüa Uy ban nhan dan tinh ye vic to chüc cac 
hot dng lê k nim, Têt Nguyen dan K Hal 2019; Cong van sO 434/UBND-Th 
ngày 28/01/2019 cüa Uy ban nhãn dan tinh Bmnh Dixang ye vic to chirc trixc và báo 
cáo tInh hinh trong djp Têt Nguyen dan K Hqi 2019, ngành Van boa, The thao và 
Du ljch cia tp trung triên khai to chüc các hot dng và dtt duqc kêt qua cii the thu 
sau: 

I. CONG TAC QUAN LY NHA rirOc 
1. Thanhtra Sât chirc 08 dcitthanhtra, kimtra divài 28 ca sàkinhdoanh 

karaoke, quing cáo, biêu diên ngh thut, the thao, dich  vii van hóa, hru tr(i du ljch, 
qua do phát hin và pht vi phm hành chInh 02 triiông hçp vi phm vài so tiên 
16.000.000 dông, tch thu 350 t?i rai quãng cáo các 1oi, 4.000 ti bixâm tir vi, 05 cuôn 
sách bói toán, 100 dia phim không dan than kiêm soát. 

2. T chCrc dqt kim tra cong tác quãn 1 môi trithng du ljch, dam bâo an ninh, 
an toàn cho khách du ljch t.i các khu, diem du ljch nhu: Khu du ljch Dti Nam Van 
hóa Du ljch The thao, Phucing Nam Resort, Dii Ijch Xanh Din Kg,... qua do nhàm 
huâng dan, don dôc, nhäc nh& các dcin vj kinh doanh du ljch trên dja bàn tinh thirc 
hin tot các quy djnh ye kinh doanh du ljch, dc bit là dam bão an ninh, an toàn và 
không chêo kéo du khách trong dip  TêtNguyên dan K Hqi 2019. Kt qua, qua kim 
tra cho thây các dan vj dã chap hành tot quy djnh cüa nhà nuic trong lTnh vtrc kinh 
doanh, duy tn và tang cithng dâu tu cci si 4t chat, trang thiêt bj dam bâo quy chun, 
trong do các dan vj dc bit quan tarn den chat lucing djch vi nhäm xây dimg uy tIn, 
thuang hiu cling nhu dáp irng thu câu cüa khách du ljch. 

3. Trin khai k hoch kim tra yic thirc hin cong tác quãn 1, t chirc l hi 
yà hot dng tin ngurng ti các khu di tIch dâu nam 2019 frên dia  bàn các huyn, thj 
xà, thành phô. Nhln chung, các quy djnh ye to chüc l hOi  theo Ngh djnh s 
1 10/2018/ND-CP ngày 29/8/2018 cüa Chmnh phü dã duvc thirc hin nghiêm tâc và 



dt kt qua. Sir phi hçip chat chê giüa Ban Quãn 1 các cd sä tIn ngll&ng, ton giáo 
vói chmnh quyên dja phuang nhäm tuyên truyên, vn dng nhân dn trong tinh, du 
khách thp phucmg thirc hin nêp song van minh trong hoit dng 1 hi. Qua do, 
nhàrn ton vinh giá tn van hóa, ljch sà cüa di tIch và lé hi, dáp üng nhu câu sinh hoat 
van hoá tam linh, tIn nguàng cüa nhân dan; dông thôi thng cithng cong tác kim tra, 
chãn chinh nhing hnh  vi tiêu cJrc, phãn van hOa, me tin dj doan. 

II. CAC flOAT DQNG CUA TINH 

1. Cong tác tuyên fruyn c ttng tnrc quan 

Thijc hin trang ti-I den leb, boa ki&ig, các tiu cânh tii các dja dim nhu: VOng 
xoay San Vn dng GO Du, cong chào câu VTnh Binh (phix?ng VTnh Phü, thi xã 
Thun An), cong chào trixóc Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, du du?ing Yersin, 
dâu duOng Hurnh Van Lily và dâu dir?ing Phim Ngçc Thch (Thu vin tinh); dng 
th?ñ thaymài ni dung các panô trên Dti 1 Binh Duang (don ti'r Ngã tu Lê Hng 
Phong den giao 1 Cách mng tháng Tam (Miii tàu); du&ng Wing Virang (don tir 
Toà nhà SORA gardens) den giao 1 Lê Lcn và don dung Lê Lçii trix6c Quãng 
trithng Trung fm  Hành chinh tinh. 

Trin khai t chüc treo 1.520 lá c Dâng và c?i Nuâc, 150 lá ci chui, 500 m 
c?i day, 270 m2  bang ron, 1.244 m2  pano, 17 ngày xe tuyên truyên km dng trên các 
tuyên duing chmnh huthig vao Trung tam Thành phô mOi BInh Ducng nhu: Hunh 
V Lu5, Pham Ngoc Thach, Hi'ing Viicing, Vô Vn Kit,... dông thOi to chüc 02 
cuoc tnien lam anh tu 1iu vOi các chü dê: "Scm mài Binh Dumg - Dâu an tram näm" 
t?i Báo tang tinh và "Dàng quang vinh, dan tc anh hung, Bác Ho vT di" ti Trung 
tam Vn hóa - Diên ãnh. 

2. Hott dng van hóa, ngh thut 

Trung tam Van hóa - Din ãnh, Doàn Ca müa nhtc dan tc phi hçip v&i Ban 
Tuyên giáo ciia Lien doàn Lao dng tinh to chüc 20 buOi biêu diên van ngh, kjch, 
chiu phim km dng phic vi cOng nhãn xa quê näm trong chuôi các hott dng "Têt 
Sum vy" narn 2019 qua do phiic vi hon 20.000 lixçit ngtthi xem. Các don vj ngh 
thut cña tinh tham gia phiic vi các s1r kin nhu: H9p m.t k nim 89 näm ngay 
thành1p Dãng Cong san Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/20 19), Hp mt Ngoi giao 
Doàn, H9p mt Kiêu bào ye quê don Tet, khai mc Dix&ng boa, Hi hoa xuãn và các 
chuang trInh chào dOn giao thüa tai  khu vrc Trung tam Hành chinh tinh. Ben cnh 
do, Trung tam van hóa - Din inh  dã tO chüc Lien hoan ngh thut Lan Su ROng 
tinh Birth Duang nãm 2019 tt'r ngày 8/02 den ngay 10/02/20 19 (nhàm ngày müng 4, 
5, 6 Tat), có 18 Câu 1tc b Lan Su ROng trong tinh tham gia, Ban TO chüc dã trao 29 
giai thithng các 1oti cho các &m vj dt giãi. 

T chüc khai mtc Dithng hoa vâi chü d "BInh Duong ring ng&i sac xuãn" t1r 
ngày 02/02/2019 dn ngày 09/2/2019 (28/12 Am ljch den ngày Müng 5 Têt K Hqi) 
tti dja dim truâc Quãng trumg Trung tam Hành chmnh tinh (khu virc phãn du?mg 
phia COng vien). Ducic b trI b&i khOng gian rng, cãnh qwrn  mOi trixO'ng thoáng mat, 
có h thng dài phun nuóc ngh thut hin dti ciia COng vien Trung tam Hành chInh 
tinh cüng vài ni dung, hInh thi'rc duçic trang tn dçp mat vOi nhieu tiêu cãnh sinh 
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dng và nhiu màu sic, qua do virakhc h9a dtTçlc hmnh ãnh cña BInh Duang vn 
minh, hin dai,  hi nhp và phát triên nhimg van gui dirçic ban sac vn hóa trong 
ngày Tt cô truyên cüa dan tc. Theo ghi nhn và tong hçip cüa Ban To chüc, hang 
ngày cO khoãng han 20.000 hxçit khách den tham quan, c1c bit thM gian tir 17h den 
22h so luçmg ngu?i dan tp trung rat dông den khu c Trung tam Hành chInh tinh 
tham quan, thuâng ngon, chiip ãnh lim nim và thithng thüc các chuang trInh biêu 
din ngh thut. 

Phi hçcp v&i Hi Sixth vt cãnh th chirc Hi Hoa xuãn vài chü d "Mimg Dãng, 
müng Xun K Hai 2019" tai Cong viên Trung tam IE1ãnh chmnh tith, cO hon 1.000 
hin vt là các loai cay kiêng, hoa mai, bon sai, tiêu canh, non b, âá m5 thi4t,... cüa 
các ngh nhãn trong và ngoài tinh tham gia thing bay phiic vi hon 5.000 luçitkhách 
tham quan, qua dO, Ban To chi'rc dã trao 86 giài thu&ng các loai cho các the phãm dt 
giãi. Phi hçp vói Hi Nba báo tinh to chüc Hi Báo xuãn 2019, co gãn 2.000 ban 
sách, báo, tp clil, tranh, ãnh các loai, trong do có 350 an pham xuãn cña Trunguang 
và BInh Ducmg duçic thing bay, triên lam vci các chü dê ye nhttng thành tiru dôi mäi 
cüa quê huang, dat nuâc trên các lTnh vixc chInh trj, kinh tê, van hóa, xã hi, an ninh, 
quc phông, qua do dâ luân chuyên 26.760 lut sách báo, dông th?ii tO chrc mt so 
trO choi dan gian phiic vii hcm 5.000 krçit b?n  doe. 

Chü tn, phi hqp vci Tng Cong ty Becamex Va các sä, ngành, don vj lien 
quan tham mini Ban To chüc các ngày lê lOn cüa tinh to chüc H9p mt giao thra Têt 
Nguyen dan K Hçii 2019 tai Hi trtthng Trung tam Hi ngh Va Triên lam tinh, 
Chuong trInh ngh thu.t dac bit Dêm hi giao thia vài nihieu tiêt mlic ca müa nhac 
tong hçip sôi &)ng, hap dan phiic vi han 10.000 luçit ngu?ii xem, dc bit chucrng 
trinh ban pháo hoa dánh dâu th&i khäc chuyên giao näm mâi dã thu hut sir quan tarn, 
theo dôithic tiêp ciXa hang nghIn luçt ngii&i dan và du khách. Ben cnh do, S& Van 
hoá, The thao và Du ljch cOn to chirc 05 dêm van ngh tai  San khâu ngoài trOi Cong 
viên Trung tam Hành chinh tinh ti'.i ming1 Têt den miing 5 Têt do các ngh s, ca 
si, then viên, nhac cOng den tir Thành phô Ho CM Minh và Binh Duo'ng biêu diên, 
trung bInh mOi dêm phiic v1i hon 5.000 luqt ngu?ii xem. 

3. Hoit ttng the d,ic the thao 
PhOi hqp v&i Dài Phát thanh và Truyên hInh Binh Duong to chiXc thành cong 

giâiVit cIA "Chào nam miii" BTV Number One ln thu 20 nam 2019; giâi nm trong 
chuôi hoat  dng van hóa the thao mang ? nghia mimg Dãng, müng xuan K Hcii, k' 
nim 22 nàm BInh Duccng xây drng và phát triên. Tham dir giâi cO han 8.000 nguii 
tham gia, trong do có 236 VDV nam, nit den ti'r 28 dan vj tinh, thành trén Ca 
nuâc tranh tài h di tuyn (Nfi cir ly 5km, Nam cir ly 10km) nhm tao  không khi 
vui ttioi, phán khäi, ma dâu mt nam mói vai nhiu diu t& dçp, qua dO gop phn 
tiêp tiic thirc hin tot phong trào "Toàn dn  rèn luyn than the theo guang Bác Ho vi 

T chüc các hot dng th diic th thao mrng Dãng - mimg Xuan K Hcñ 2019 
gan vai chuo'ng trinh thi dAu các mon th thao gm: Cr vua, Th dic thm m5, Yoga, 
quy ti gãn 100 luçit vn dng viên den tir các huyn, thi xA, thãnh ph6 tham du. Tang 
cuOng cong the phôi hçip, ho trçi Cong ty C phn Dai  Nam th chIrc giái dua xe MO 
to mung Dãng - mirng Xuân Cup Di Nam, diên ra vào ngày 10/02/20 19. 
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Phôi hcTp v&i Lien doàn Mo to xe dp Binh Di.rcmg M chrc gian hang trtrng 
bay xe cO trong khuôn kho cüa Hôi Hoa Xuãn K Hai 2019, thu hat si,r quan tam cüa 
nguôi dan và du khách den tham quan, chiip ãnh hru nim. 

4. Hot dng du ljch 

Trung tam Xüc Ti&i Du ljch tinh ph& hip v&i các dan vj kinh doanh 1& hành 
và các khu, diem du ljch trên dja bàn tinh tO chüc gith thiêu, quàng bá, thông tin du 
ljch thông qua hot dng "Du xuãn nãm 2019" ti Cong viên Trung tam Hành chinh 
tinh, Co gãn 2.000 an phãm các loai là các san phm du ljch dc thu ciia Binh Dirang 
nhu: gôm sir, san mài, may tre lá, cam, bu&i, các khu, diem du ljch cüa tinh, các cong 
ty lü hành,... cia ducrc trtmg bay, giài thiêu den nhân dan và du khách. 

Các khu, dim du ljch trên dja bàn tinh nhir: Dai NamVãn hóa Du ljch Th 
thao, Phuxrng Nam Resort, Du ljch Xanh Din K,DU ljch Thüy Châu,Du lich H 
Nam, Nái Cu Dâu TiOng,... dêu xây dirng các chuang trinh hot dng riêng d phiic 
vii du khách, tinh hinh an ninh trt tir ti các khu, diem du ljch duçic dam an on dinh, 
an toàn.Däc bit tui Khu du ljch Dti Nam Van hóa Du ljch The thao ttr mimg 1 den 
màng 10 Têt có nhieu chi.rang trinh dc sac và cia dng nhu: Chixang trinh bi&i din 
pháo hoa nghê thuât tOi miing 4 Tét; dua xe mO to, dua ngra, dua chó, biêu diên Jet-
ski (Ca-no) và Fly-board; khOng gian am thirc Nam B, triên lam và chào bàn các 
san phãm thixang mai, biêu diên ban nhtc du?ing phô,... qua do dA t?o di.rçcc diem 
nhãn dê phic vi du khách. Theo thông kê, den hét müng 6 Têt các khu, diem du ljch 
trên dja bàn tinh ciA phic i 241.978 hrçrt khách tham quan, trong do tr müng 1 Tét den ming 3 Têt có 88.322 hrçrt (thng 14,6% so vói nãm 2018), riêng khu du ljch Di 
Nam Van hóa Du ljch The thao thu hut 48.873 luçrt khách, khu du ljch NÜi Cu huyên 
Dâu Tieng thu hat 35.000 hrçrt khách (tang 18% so vth nàm 2018). 

Các dan vj kinh doanh djch vii luu tth du ljch ciA duxa ra nhiu chtrang trInh 
hap dn, dam bào On dinh giá cà, nâng cao chat luvng san phãm, djch i nhàm phic 

i thu nghi di.rng khách du ljch nhãn dip Tét cO truyên cüa dan tOc. Nbin chung, 
các khách s?n, nhà nghidêu duy tn On djnh giá cá djch i, khOng tang giá trong djp 
Tk Riông khách sn Dai  Nam cia dua ra chuo'ng trInh khuyen mAi dc mua 1 ye tng 
1 dành cho 1.000 khách dâu tiên trong khoãn tht'ii gian tir ming 1 den ming 10 Têt. 
Các dan vi kinh doanh djch vu lit hành nhu: Chi nhánh Sài GOn Tourist, chi nhánh 
Vietravel du duxa ra các chuang trInh khuyen mAi dc bit trong djp Tt cie phiic j 
khách du ljch. 

ifi. flOAT BONG CUA CAC IIUYN, TH xA, THANH PHO 
1. Thành phô Thu Dâu Mt 

Trang frI 15 khu hiu, 1.100 c& các loai, thay mth ni dung 11 cum panO cO 
dinh, 16 tm pano lu'u dng hr ngãn sách xA hi hóa, 56 gi& xe tuyên truyen km dng; 
48 bô hoa - chü hoa và den du&ng ph t?i  vOng xoay trung tam thành phO va cac 
tuyn durng nhu: Quang Trung, Cách Mng Tháng Tam, Yersin, Trãn Hung Do, 
Bach Dng, Phü Lçri; dông thth vn dng xA hi hóa dê phiic vii cho cong tac trang 
fri (thrc hin mth Va sira chüa) vth s tin 4.599.000.000 dông ti các tuyen ducmg: 
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Thich Quãng Due, Nguyen Clii Thanh, 30/4 và 
Wing Vucing, Ngô Quyên, PhI L 
Lê Hông Phong. 

T chüc chucing txInh van ngh v&i chü d "Müng Dãng - Mirng Xuãn nãm 
20 19" trên dja bàn các phuing: Tan An, Chánh Nghia, Hàa Pht, Tan An, Phii M, 

Phii ThQ phiic vii
i han 4.000 luçit nguii xem. Ngoài ra các phumg: Phü Lçii, Hip 

Thành, Djnh Hôa, Phü Cuing phôi hçp Doàn thanh niên, Hi Lien hip Phi nir, Hi 

Lien hip Thanh niên phu?ing to chirc các hoat dng: Ngày hi thàp sang uäc mci 
cong nhãn nhà tr9, Hi thi trang trI cong chào khu phô, Hi thi trang trI nhà trQ vói 
chñ dê "Ngôi nhà chung don Têt", Hi thi trang tn van phOng khu phô, Hi thi thè'i 
trang cong nhân thanh ljch, gian hang am thc Têt quê, trang tn den (du?ng Yersin), 
pbuing Pbñ Th9 tO chirc Hi thi Chim Chào mao hot có 20 câu lc b và han 250 

ngh nhàn thani dix. 
T cbirc giâi giài Bi sat, C?i tuóng (xã hi hóa), giãi Vit dã và ding din th 

dic duthig sinh mimg Dàng - mimg Xuàn K Hçri. 

2. Thj xã Thun An 

Thirc hin trang ti-i 325 mb5ng rOn, 808 m2  pano, 2.3 95 ci các ba1, 659 paner; 

trang tn 04 vOng xoay, 03 cong chào (Nguyen Van Tiêt, câu Tan Phü, Nguyen Trai); 

lap d.t 51 don den giang ngang du?ing và 20 nhinh  den hoa trên tri chiêu sang, 12 
bOng den led trên 04 tuyên &thng: Nguyn Trãi, Phan Dmnh Phiing, Cách Mng 
Tháng Tam, Nguyen Vn Tiêt; lap dt 12 don den giang ngang song câu Phan DInh 
Phmg - câu Düc; thirc hin thing bay 12 mO hinh con giáp ti cong viên b? kè duing 

Gia Long nOi dài; lap 
dat 10 trii den & b& kè Lái Thiêu; trang tn den hoa xung qunh  

khu vc chiia Ba Lái Tbiêu và mt so tuyên du&ng xung quanh khu vrc chia Ba 

Biing. 
T chüc Hi thi Duyên dáng sc xuan 2019, Lien hoan Lan Six Ring và L hi 

giao thira, Lien hoan khiêu vu và nhãy hin di, Hi thi Tao quân  vOi chüdê "Hi nhà 

Tao" phic vii han 3.000 luçit ngu&i xem; dng th&i to chüc các Hi thi ye, trang tn 

tnên heo dat, HOi thi thi& k& trang ti-I ljch treo tu&ng, ghép tranh bla báo, tap clii 

xuân 2019,... 
T chüc giäi Bong bàn, Lien hoan dng din Th dic thm m5' mmg Dãng- 

mirng Xun KST Hai 2019. 

3. Th1xäD1Afl 

Trang tn 402 m rOn, 200 m2  panO, 04 phông san khâu, 3.000 c& các boai 
vOl chü dê "M&ig Dãng — müng Xuàn KS' Hçii 2019"; trang ti-I 06 cong chào tai các 
tuyên du&ng: Nguyn An Nirih, LS' Thu&ng Kit, Iran Hung Dao, TruOng tre, du&ng 
sO 9 và cOng ngã tu 550; trang frI den giang, den màu tnên các tuyên du&ng chinh cüa 
Thj xã và trang tn 03 vOng xoay tiêu cãnh tai Cong viên Cua Ba Nhiêu, Cong viên 
Nguyen An Ninh, COng viên Trung tam Hành chinh thj xã,... 

T chirc 08 dêm biu din van ngh phic vi cong nhãn không có diu kien v 
quê dOn Têt thu hñt khoãng 4.000 khán giã dn xem; h trg Lien doàn Lao dng thi 

xä to chuc chuang trmnh "Têt sum vy" phiic vti cho cong nhãn lao dng thu hut dOng 
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dáo nhãn dan dn xem; ph& hçp t chirc Hôi thi Hoa Phong Lan, cho hoa và Hôi hoa 
xuân t?i Trung tam Van hóa và Trung tam hành chInh thj xã. Thu vin thi xã 

M chrc trien lam Báo xuãn gn vói các hoat dtng thing bay, giâi thiéu sách chuyên d& trin lam hinh ãnh chào ml'rng Dàng, m1mg Xuân K Hçii 2019. 
4. Thi xa Bn Cat 

Treo 600 lá cr Dàng, c?i nuóc d9c trên các tuyn dtr?ing ni ô 
TM xã B&i Cat, 07 bang ron; 250 m2  pano mmg Dàng mfrng xuãn 2019; trang frI 08 cng chào tri 

sà UBND, treo th Dàng, th nu&c ti các tuyen du&ng chInh trung tam xã, phu&ng. 

T chüc trin lam hinh ành thành tiru kinh t& van hóa - xa hi, quc phông - 
an ninh; trting bay trin lAm sách, báo, tap clii t?i thu vién thi xã; t chüc 10 dêm van nghe biéu din phuc vu và Hi thi trang fri mâm ngü qua, thi cm hoa; hi thi hat Karaoke m1rng Dàng - mirng Xuân K Hii 2019 tai UBND xA, phuing và khu ph, phiic vti hmi 3.000 luçit ngi.r&i xem; pMi hçip v&i Doàn Thanh then, Hôi Lien hiêp Phu nt thi xA t 

chirc các hoat dng mrng Dãng-mrng Xuãn K Hçii nàm 2019 phiic 
vi thanh then cong nhán xa quê không có diéu kin ye qué don Tt vO'i các trô choi 
dan gian nhu: Kéo co, Karaoke, Hôi thi mâm cm ngày Tt, frang frI cânh mai, dào, main ngü qua. 

T chirc giái BOng dá mini, Bong chuyén, Câu lông mrng Dãng - mirng Xuãn 
Krcyj 2019. 

5. Thi xã Tan Uyên 

Thirc hin 1p d.t, trang tn 1.374 m2  panO, 150 m bang ron, 450 c? cac loai; 05bu& chiu phim phuc vi 05 cvm xA,  phu?ing trén dja bàn th xA, thu hut 2.500 lurt ngu&i d xem. 

T chüc 05 chuung trInh van nghé, din kjch h.ru dng, trtrng bay trin lAm 
báo xuân, hinh ành, sách báo vOi chü dé mmg Dãng - mfing Xuàn KS Hçri 2019 
phiic vii hrn 3.000 luçit ngir&i xem. T chirc giao lu'u Tho ca rm Nguyen Tiêu 
2019,... tai các xA, phu&ng trên dja bàn thj xA. 

T chrc giai bong dá 5 ngithi, giái Billiard mrng Dãng m1rng Xuãn K5r Hçii 2019. 

6. Huyn Dãu Ting 

Trang tn 608 m2  panO, 45 bang rOn khu hiu, 800 cr các 1oti, thing bay 200 
hinh ãnh và hiên v.t ljch si phuc vu xuân K5r Hcrinàm 2019 t?i sãnh Nha van hóa, 
vOng xoay cay keo, vOng xoay cay xàng, Ttrçmg dai, cOng Huyên üy - Uy ban nhãn 
dan huyn; thirc hin trang tn den boa ngb thu.t khu virc Trung tam Cong ty cao su 
Du Ting. 

T chirc Chcr Hoa xuân, HQi thi Song ca Bolero, Hi thi Nhftng ca khác müng 
xuan K5 Hcri 2019thu hñt hcm 3.000 hrçrt ngixii dn tham quan. Tt chüc Hôi thi trô 
chth dan gian, müa Lan Si.r Rng chao mrng nAm mâi 2019. Ban Quàn 1 di tIch to 
chüc các hoat dng van ngb - the thao pbiic vi nhãn dan den tham quan di tIch ljch 
sCr: Khu du Ijch sinh thai Nüi Cu, di tIch ljch s'Cr Rrng Kiên An, Den - Bia Thanh 
niên xung phong,... 
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T chirc giäi Bi st truyn thông, giài giao hihi Bong dá CBCC vâi buyn Phii 
Giáo, giäi Bong dá các trixàng THPT, giài Bong chuyên tir hing 2019. 

7. lluyn Phñ Giáo 
Thrc hin treo 700 c các loi, 08 bng ron, 457 m panô, tnrng bay 1.100 bàn 

sách, báo tp clii, hmnh ãnh v thành tiru kinh t, vn hóa - xã hi, quc phOng - an 
ninh cña huyn Pbü Giáo ti khu vrc Trung tm  Hành chInh huyn và trên các tuyên 

du&ig Tràn Quang Diu và Hing Vucing, Tuçcng dài chin thäng Phuóc Thành và 

Thu vin huyn. 
T chirc L hi Dêm Giao thixa mimg Tt Nguyen dan K Hcci 20l9,Hi thi 

Ting hot chim cbào mao, müa Lan - Su - Rng, Dêm thcc T& Nguyen tiêu 1n VII 
nm 2019 vâi chii d "Ca ngcri Dãng, Bác Ho và quê hucing Phü Giáo" tai khu v1tc 

Trung tm  Hành chlnh  huyn. 
T chüc Hi thao mrng Dãng - mrng Xuân K hcri 2019 k& hçip vâi các trO 

chai dn gian nhu: Kéo co, Day gay, Nhây bao b& D.p niêu, Dp bong bong,... phvc 
vii than dan trên dja bàn huyn den tham gia vui chcii, giäi trI. 

8. Huyn Bàn Bang 

Trang ti-I 378 m2  pano, 74m bang ron, treo 200 ci các loi, trang tn 90 cim1 hoa 

van, den led cách diu, khung djnh vj treo c? Dãng, ci T quôc trên các trt1 den chiu 

sang (don tir den xrnh  den do dung vào trâu sa dn ngã 3 Bn Vãn. Trang frI den 

ledtrên cay sao và các cim cay xanh ti khu vrc Trung tm  Hành chInh huyn và các 

tuyn dumg ni ô. Trang trI T& tti Van phOng huyn ñy, UBNT) và Hi triirng 
huyn gm: Bang chüc mirng nam mcii, cym tiêu cãnh gm boa tuc,i, hoa van cách 
diu gàn den led và hInh linh 4t. 

T chüc các hott dng mxng Dãng mmg Xuãn K Hqi nam 2019 vài các Hi 
thi tiêu biu: Trang trl cành Mai - Dào, Nu an, TrO chth dan gian, Hi thi ye tranh 

và chucmg trInh van ngh giao km D?in ca tài tC± mmg Dàng-mitng Xuãn K Hcii 
nam 2019. 

T chIrc các giài Bong dá, Bong chuyn, Bi da, Kéo co, Dy gy huyn Bàu 
Bang 2019. 

9. Huyn Bäc Tan Uyên 

Thi:rc bin 1p dt 586 m2  pano, 220 bang rOn, treo 180 th các loi ti Trung 
tm  Hành chinh huyn và xã Tan Lap; 1p dt 27 do?n den trang trI trtthc cng 
HDND-UBND Huyn, ngã ha Tan Thành; trang trI 03 cong chào ti xä Tan Lap, Dt 
Cuc và Tan M; trang trI boa tucii thxäc cng Huyn üy, sành Huyn 1iy, Cng 
HDND-UBND, sãnh HDND- UBND buyn. 

T chüc tnmg bay sách và thông tin chuyên dêmrng Dãng mrng Xuân K 
Hal näm 2019: Báo xuãn, Báo tir?mg, tranh, heo dt dt giâi tai hôi thi ye tranh 
"Mimg Dãng Mfrng Xuân K Hçri" huyn Bc Tan Uyên näm 2019. 

T cbüc phát song d.c bit mimg Dãng - mrng XUfl näjii 2019 trên h thng 
dài truyn thanh huyn và co s& trong dem giao thira 2019 
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lv. NILA XET, BANg GL& CluING 
1. Các hoat dng mfrng Dãng - mrng Xuân K Hçii 2019 dâ din ra theo dñng 

k hoach, rông khp tren toàn tinh, vri nhiu ni dung, hinh thirc phong phá 
Va da d?ng, dáp irng nhu cu thixng thirc van hoá tinh tMn cüa các tng lop nhán dan nhân 

dip don T& c truyn cüa dan tOe. Cong tác quân l2 nhà nu6c dirçic ngânh quan tam, thu trong ti'x vic xay 
dvng k hoach cho den t chirc thirc Men thanh tra, kim Ira 

thr&ng xuyên, qua do nhm dam báo cho các hoat dOng din ra frt tir, an toàn, lành 
mnh, ti& kiêni theo tinh than cM d?o cüa TinhUy, UBNIj tinh, Bô Van hOa, 

Th thao và Du ljch. 

2. O cp tinh, so vài nhiing nàm trtthc các hoat dOng van hóa nghe thuât mrng Bang - mirng Xuãn 
K' Hai näm nay dixac tp trung t ehüc ti khu vrc Trung tarn 

Hành chmnh tinh, dc bit là chrnmg trmnh nghê thuât tang hçip k& hçip b&i pháo hoa 
trong Bern hôi Giao thira, Dixông hoa va Hôi Hoa Xuãn K Hcri nãm 2019 có 

sii di rnài v nOi dung, hinh thirc vci sir kt hqp hài hôa giCia nhüng net van hóa c truyn 
cüa dan tOc vói van hóa throng di trong tirng cong trmnh, hang miic trang tn c11ng 
nhii các tác ph.ni nghe thuât trInh di&i, thu hut dông dáo các tang lcp nhãn dan den 
xem và thi.r?ing ngoan. Dc biOt nht chircing trinh bàn pháo hoa dánh du thñ khc 
chuyn giao nàm rni l.n du tiên các tuyên dmrng t?i khu virc Trung tam Hành 
chfnh tinh dã kin ch do ngithi dan Thành pM ThU Du Môt và các dja phixcng lan 
cn tp trung rt dông và cO turth tr?ng kçt xe sau khi kt thUc. Các khu, diem du ljch 
tang cithng dâu tL.r ccy sà vt cMt, nâng cao cht hrçing san phm, djch viii phiic vi du 
khách, dc biêt là khu du ljch Dai Nam Van hóa Du ljch The thao dã triên khai nhiu 
chuong trinh hp dan, nhât là man b&i pháo hoa nghe thut vào tôi mUng 4 Tt dA 
thu hUt dông dáo du khách d&i tham quan, thirmg thirc. 

3. O các huyên, fbi xã, thành pM tuSi theo diu kin phát tri&i kinh th - xA hOi và dc thIng van hoá dê to chirc nhieu hoat dng thiêt thirc nhàm phiic viii nhãn dan Viii xuân don tt lành m?nh, an toãn, tiêt kiêrn, trong do cong tác phôi hçip chàm lo 
C1Yi sang van hoá tinh thn cho cong nhan xa quê duqc chU tr9ng v&i nhiu hoat dng 
hu qua, thit thc. Mi dja phuang du có sir sang t?o, thit ke nhiu 

loai bIrth trang 
ti-I dçp, hp dan, quy mô khá 1&n c các tuyên ththng chInh, các khu trung tam cho 
dn các khu phô, khu nhà tr9,... qua do dãgOp phn thay dOi m5 quan dir?mg pM, 
to không khl vui ttrth, phn kh&i cho các tang lOp nhân dan trong dip vui xuán don 
Tét cô truyên cUa dan  tOe. 

4. Ben c?nh  nguôn kinh phI tiz ngán sách nha nu(ic, cOng tác xa hOi hóa d th 
chirc các hott dng c'üng dizçic ngrnh  V5n boa, me thao và flu lich liz tinh cho dn 
các dja phucing thirc hin tot nhäm huy dng các don vi, doanh nghiêp trt dóng trên 
dja bàn tài trçl, ho trg kinh phi trang tn dithng phô, to chUc bàn pháo hoa dêm giao 
thüa, các hOi thi, lien hoan van hóa ngh  thut,... trong do c1i the: 

S 
ft 

Don vjldja phiroiig Ngân sách nhà 
nithc 

Xã hOi  hóa Tng kinh phi 

1 Sâ VHTT&DL 22.000.000.000 3.500.000.000 25 .500.000.000 

2 Tp.ThüDäuMOt 4.561.000.000 4.700.000.000 9.351.000.000 
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Khoa llãi 

2.900.000.000 8.050.000.000 
3  ThixãThi1n An 5.150.000.000 

4  ThixãDiAn 3.200.000.000 1.300.000.000 4.500.000.000 

5  Th xã Bn Cat 1.900.000.000 400.000.000 2.300.000.000 

6  ThixãTnUyên 2.500.000.000 350.000.000 2.850.000.000 

7  Huyn Bàu Bang 292.000.000 700.000.000 992.000.000 

8  Huyn D.0 Ting 1.400.000.000 500.000.000 1.900.000.000 

9  Huyn Phñ Giáo 2.800.000.000 63.000.000 2.863.000.000 

10 Huyn Bc T Uyên  2.100.000.000 0 2.100.000.000 

Trên dày là báo cáo k& qua t chCrc các ho.t dng mi'.rng Dãng - rn'.mg Xiiân 

K Hcri 2019 cia ng?rnh  Vn hóa, The thao và Du ljch finh  BIrth Duong.IP.— 

clAM DOC 
Nc'i nhmn: 
- Bô VIUTDL; 
- T&ig cic Du 1ch 
- Tinli y; 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy; 
- UBND nh 
- Luu: VT, Lc.4 
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