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QUYET D!NH
V vic cong b6 danh sách 10 sr kiin tiêu biêu ngành
Van hóa, The thao Va Du ljch tinh BInh Duffng nám 2018
GIAM DOC S VAN HOA, THE THAO VA DU LCH
Can cü Quyt djnh s 40/2016/Q
ngày 19/12/2017 cüa lily ban nhân
dan tinh BInh Duang ye vic Quy djnh chirc näng, nhim vii và quyên hn cüa S
VAn hóa, The thao và Du ljch;
Can cir Quyt djnh s 385/QD-SVHTTDL ngây 04/12/20 12 cia Giám doe VAn
hOa, The thao và Du ljch ye vic ban hành Quy chê to chirc bInh chn các si kin nôi
bt cUa ngành Van hóa, The thao và Du ljch;
Xét d nghj cüa Chánh Van phông Sâ,
QUYET IMNH:
Diu 1. Ban banE kern theo Quyt djnh nay danh sách 10 si,r kin tiêu biu cüa
ngành VAn hóa, The thao và Du ljch tinE BInh Ducmg nAm 2018.
Diêu 2. Thu?mg trirc Hi dng bInh chçn tham mini Si t chirc cong b 10 s1r
kin tiêu biêu cüa ngành VAn boa, The thao vA Du ljch 11Am 2018 sau khi Quyêt djnh
nay duçc ban hành.
Diu 3. Chánh VAn phông, Thu trrnYng các phông, ban chi'rc nAng, dan vj s1r
nghip trirc thuc S VAn hóa, The thao vâ Du ljch chju trách nhim thi hành quyêt
djnh này./i—
No'i nhâ,,:
- Nhu diêu 3;
- Bô VHTTDL;
- CQDD Van phông Bô VHTTDL t?i Tp.HCM;
- So Thông tin và Truyên thông;
- Báo BInh Duo'ng;
- Dài Phát thanh va Truyên hInh BInh Duong;
- Phông VHTT các huyn, thj xä, thành phô;
- Li.ru: VT, Th.
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10 SJ K1N TIEU BIEU
NGANH VAN HOA, THE THAO vA DU LJCH NAM 2018
(Ban hành kern theo Quye't dinh só7-M/QD-SVHTTDL ngày2S thángnarn 2018
cia S6 Van hóa, The thao và Du lich)
Nhàm dánh giá, ton vinh các sy' kiên van hóa, tM thao và du ljch có tInh cMt
tiêu biêu, diên hlnh, tác dong mqnh me dôi vó'i phong trào thi dua cia toàn ngành
cüng nhu' gop phán vào sy' phát triên kin/i tê - xã hç5i chung cüa tinh, Sá Van hóa,
The thao và Du l/ch dd hQp và thông nhât cong bO 10 sy' kin tiêu biêu cia ngành
trong nárn 2018 nhu' sau:
1. "Mo chum g np Trng dng" thuOc quyn quail l, s& hfru cüa Bão
tang tinh Blnh Durong thrçc cong nhn là bão vt quôc gia nàm 2018
MO tang chum g trng dng thrcyc phat hin vào cui nàm 1998, thuOc p
Phü Bung, xã Phü Chánh, TX.Tân Uyén a d sâu khoáng 1,8 dn 2,5 m. MO chum
go nap Trông dông là hin vt qu hiêm, tiêu biêu cho mOt thai dai ljch sir truOc va
san cong nguyen cüa vüng dat Phü Chánh và khu virc Dông Nam bO. Day là tix lieu
nghien ciru, ta9 nên nhn thirc mai ye lôi song cüa cong dong cu dan trng sinh sng
trong khu vrc nay, cQng nhu a Vit Nam và Dông Narn A. Näm 2018, ho so "MO
chum go nap Trong dông" duçc thông qua HOi dOng thâm djnh cap quOc gia, Cic
Di san Van hOa - BO Van hóa, The thao và Du ljch xem xét, bInh ch9n. Ngày
24/12/2018, Thu tuàng ChInh phü cia ban hành Quyet djnh so 182 1/QD-TTg ye vic
cong nhn "MO chum g nap Trông dong" thuOc quyên quãn l, sa hüu cüa Bão
tang tinh BInh Duong là bão vt quOc gia.
2. BInh Diro'ng tham gia Gi T Hung Viro'ng - L hOi Dn Hung näm
Man Tuât 2018
Gi T Hung Vuong - L hOi Dn Hung näm Mu Tut 2018 do tinh Phu
Thç to chirc có sir tham gia gop gi cüa 4 tinh: Thai Nguyen, Quáng Nam, BInh
Duong, Kiên Giang. Bmnh Duong cia tiên dang l vt Gi To; dOng gop kinh phi to
chirc Gi To va kinh phi tu bô, ton tao Khu Di tIch ljch sü Den Hung; tham gia lé
dâng huong tuang nim; trung bay, giâi thiu san vt dc tnrng cüa dja phuong tai
HOi chc Hung Vuong... thông qua hoat dng l hi, Trung tam Xik tiên Du ljch
tinh cia cung cap hon 4.000 an phârn du ljch Binh Ducing, giOi thiu, trung bay san
phâm cüa các lang nghê truyên thông tiêu biêu cüa tinh thu hut si quan tam cUa
hang nghIn hrçt nhân dan tinh ban cüng nhu du khách den tham quan, trong dO có
nhiu du khach quôc te. Qua do, gop phân giOi thiu, quãng bá hInh ãnh BInh
Dirong khOng chi näng dOng v phát triên kinh tê, ma cOn the hin tinh than huang
v cOi ngun d tn an, cam ta nhüng bc tiên nhân có cong dirng nuOc va giü nuàc.
3. Thành ph Thu Du MOt thi'c hin cOng tác quy hoch, sfr diing dt
cong d xây drng mOi, nâng cap nhiên cOng viên, hoa viên nhäm phijc viii nhu
cu vui choi, giai trI và tp Iuyn the djc the thao cüa nhân dan
Vic tao ra nhUng khOng gian cong cOng khOng chi gop phn lam hai hOa cho
kik trüc do th, ma cOn giup nguai dan có khong gian ma dê sinh hoat. Tir thirc tê
dO, Thãnh ph Thu Du MOt thirc hin chü tnxong quy hoach yà sir dung dat cOng
d xãy drng mai vã nang cp các cong yjen, hoa yjén a nhU'ng yj tn thun 1i, trong
do riêng näm 2018 d xây dirng mai 28 hoa yien, dOng thai cai tao, sua chüa nâng
cp Cong yjen Phu Cung. Ben canh do, nhiêu cay xanh, ghe cia, den trang tn ngh
thuat, thit bj tp luyn the thao ngoài trai,... duc bO tn hài hOa nhàm phc yu nhu

cu sinh hott van hOa, tap luyn th diic th thao cüa cong dng sau nhttng gi hc
tp va lao dng, dac bit là tto duçc diem nhân cho kiên true do thj ThU Dâu Mt
trén con dumg cong nghip boa, hin dti hóa và hi nhp quôc tê.
4. To chfrc các hott ctng k nim 60 nãm Ngày "Phil Loi cam thU"
(01/12/1958 - 01/12/2018) nhäm tn an nhfrng cong hiên, hy sinh to km cüa các
the h Chiên si Cách mng bi dch bat, tü dày và gop phân tuyên truyên giáo
diic truyên thông each mng
S Van hóa, Th thao và Du ljch phii hcp vâi Ban Lien lac Chin si each
mang bj dch bat tU dày tinh BInh Duong to chUc L tithng nim 60 näm Ngày "PhU
Lçri cam thU". Ban To chi'rc dã don tiêp 500 dai biêu là các cô, ehU trong Ban Lien
lac các Chiên si Cách mang bj djch bat tü dày cUa 19 tinh, thành phô trên toàn quôc.
Thông qua các hoat dng k nim nhàm giáo dic truyên thông yêu nuâc, tinh than
dâu tranh anh dUng cUa các the h cha ông dôi vâi the h tré hOrn nay, gop phân
phát huy giá tr di tIch ljch sU cap quOc gia Nhà tU PhU Lci.
5. Blnh Dirong 1n du tiên dit hng 10 toàn doàn trong tng s 65 tinh,
thành, ngành toàn quOc tham gia tranh tài ti Diii hi The thao toàn quOc lan
thi? VIII näm 2018
Doàn th thao BInh Duo'ng tham gia thi du tai Di hi Th thao toàn qu&
vài 253 van dng viên, 56 can b huân luyn viên, thi dâu a 19 mOn (Bi da, Bi sat,
Boxing, Bowling, Ci tuàng, C vua, Diên kinh, Judo, Karate, Khiêu vU the thao,
Qun vç't, Muay, Pencak Silat, Taekwondo, The hInh, VO cô truyn, Vovinam,
Wushu, Xe dap). Kt qua, các van dng viên dä giành du'c 18 HCV, 19 HCB, 39
HCD, dien hInh nhu van dng vien Dinh Thj Nhu Qu'nh mOn Xe dap dat 4 HCV,
L Hoàng Nam mOn Quân vt dat 3 HCV, Nguyen Minh Phi,ing mOn Karate dat 2
HCV,... cáe van dng vien dä gop phân nâng cao thU hang cUa the thao tinh nhà
trên dâu truang quOc gia, day là lan dâu tiên BInh Duong nàm trong Top 10, chi
dUng sau các don vj giàu truyen thông thành tIch the thao nhu: Ha Ni, Thành phô
Ho Chf Minh, Quan dci, Dà Näng ... Dày là thành tich tot nhât trong ljch sU the
thao Binh Duang trong suOt 32 näm tharn dr các kSi Dai hi The thao toàn quôc và
duc B Van bOa, The thao và Du ljch tang C xuât sac.
6. Bi hi TDTT tinh BInh Dirong ln thfr V nam 2018 t chfrc thành
cOng, chat hrqng
Dai hi TDTT tinh BInh Duo'ng 1n thU V nam 2018 quy tiJ sr tham gia cUa
2.829 van dng vien, 434 huân 1uyn vien, thi dâu 23 mOn. Ngoài vic to chUc thi
dâu, chuong trInh le khai mac dien ra hoành tráng vOi sij bieu duong lrc hxng cUa
34 don vj tham gia diêu hành, ruâc duOc và dOng din. Dai hi lan thU V duc dánh
giá thành cOng nhât trong các k tO chUc dai hi th thao cap tinh, dày cUng là lan
dâu tiên ngành van hOa, the thao và du ljch tx chU hoàn toàn trong vic to chUc l
khai mae và duc B Van hOa, The the thao và Du ljch tang C vI dä cO thành tIch
xuât sac trong cOng tác tO chUc Dai hi TDTT các cap näm 2018.
7. BInh Dirong däng cai t cht?c giãi bOng dá thiu niên qu& t U13 Vit
Nam và Nht Bàn
Giâi bong dá thiu niên quc t U13 Vit Nam và Nhat Bàn Din ra tU ngày 14/12
dn 16/12/20 18, tai Thành ph mài Binh Ducing, giài cO 4 di bOng cUa Vit Nam và 4
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di bong cüa Nht Bàn tranh tài, kern theo rt thiu ho?t dng giao kru the thao,
van hóa. Dày là lan dàu tiên t?i Vit Nam din ra giãi bong dã thiêu niên quôc tê có
quy mô ion, nhàm mic dIch that chat sir hçip tác, doàn kêt giüa 2 nuOc Via Nam va
Nht Bàn nhân k nim 45 nam thiêt 1p quan h ngoi giao Vit Nam - Nh.t Ban.
8. Di bong Becamex BInh Dtro'ng gianh vô djch Cñp Quc gia 2018
An tung nht là cách ma Becarnex BInh Duang dã khut phic Ha Ni FC,
sau do dánh bai Thanh Hóa dê lan thir 3 trong ljch sir giành duc Cup Quoc gia.
Tiêu biêu trong di hinh di bong Becarnex BInh Dirnng do là câu thu Nguyen Anh
Drc dóng gop cong sirc iOn vào thành tIch chung cUa dOi ti giãi bong dá Cup Quoc
gia närn nay, dông thii là Càu thu ghi bàn thäng duy nhât giüp di tuyen Vit Narn
giành chiirc vo djch AFF Cup 2018. VOi nhUng kêt qua dt duçc, câu thu Anh Due
dâ duc trao tang danh hiu "Qua bong bc Via Narn näm 201 8".
9. Lien hoan "Am thurc thrOng phd" và Cuc thi sang tác mu san phm
qua liru nim, qua tng du llch BInh Dtro'ng Ham 2018
Lien hoan diên ra vào ngày 22 và 23/12/2018 tai khu virc Hoa viên Bach
Dang, phuô'ng Phu CuOng, Thành phô Thu Dâu Mt vOi quy rnô 40 gian hang am
thi.re, giOi thiu, bàn các san phâm thuc các lang nghê truyên thông, cong ty lü
hành và biêu diên ngh thut dtthng phô. Các gian hang duc bô tn hcip l dçc theo
khu vrc Hoa viên Bach Dàng cO không gian thoáng mat bOi sOng Sài GOn, qua do
to sr hap dn cho hang nghIn kr?t nhân dan và du khách den tham quan, vui choi,
giãi trI, thrOng thic nhftng mOn an, dO uOng. CuOc thi sang tác mâu san phâm qua
h.ru nim, qua ttng du ljch BInh Ducmg nàm 2018 duçrc to chüc, cO han 40 tác pham
cüa 20 tác giã là các cá nhân, to chirc trong và ngoài tinh tharn gia vOi các tác phâm
thrçrc lam tü nhüng chat 1iu gân gui vOi thiên nhiên cüa các lang nghê truyên thông
tren dja bàn tinh, qua do gop phân tim kiêm, phát hin cac mâu san phâm qua km
nim, qua tang du ljch dc sac dành tang cho du khách khi den vOi BInh Duang.
10. Hi thão khoa hQc "Du Ijch BInh Dirong - Nâng cao sfrc cnh tranh,
hu*ng den phát trien ben vfrng"
HOi thao khoa hoc do Uy ban nhân dan tinh chu tn, phôi hap TOng cue Du '
lich tO chire vao ngay 27/12/20 18 tai Trung tam Hôi nghi va Triên lam trnh, vai gân
200 dai biêu trong va ngoai tinh den tham dir Tai hôi thao co nhiêu y kiên dong gop L
thiêt thi.ic, trach nhiem cua cac nba khoa hoc, cac nha quan ly, cac chuyen gia dàu -'
ngành ye du ljch, các doanh nghip kinh doanh djch v11 du lch nhu: dánh giá phân
tIch, tiêm nang, 1çi the cting nhu chi ra nhung han ché cüa du ljch Binh Dirang, trên
ca sO dO d xuât, kien nghj các giãi pháp de dua ngành du ljch cua tinh phát trien
trong thOi gian tOi.-
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