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Phz Yen, ngày 0tC tháng nám 2022 

icE HOiCH 
A . To chirc Ngay hçu Van hoa, The thao va Du ch 

các dan tôctinh Phil Yen 1n thfr XI- 2022 

Thirc hin Chucmg trInh hành dng s 01/CTr-UBND ngày 01/3/2022 cüa 
UBND tinh thirc hin Nghj quyêt so 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 cüa ChInh phü ye 
nhim vi, giái pháp chü yeu thrc hin K hoach phát triên kinh tê - xä hi va Dr 
toán ngãn sach nba nuc nàm 2022; 

UBND tinh ban hàiih K hoach t chcrc Ngày hi Van hóa, Th thao và Du 
lich cac dan t9c tinh Phu Yen Ian thx XI - 2022 (gçi tat Ia Ngay h9i) vai cac nçi 
dungcthen1rnsau: 

I. MIJC BICH, yEu CAU
A 1. Miic dich: Nharn bao ton Va phat buy th san van boa cac dan tçc tren da 

bàn tinh, phiic vii phát triên kinh tê - xâ hi và quang bá du ljch Phi Yen. Thông 
qua Ngay h9i nham nang cao long tr hao dan tpc; tang cliang tinh doan ket, sir 
hiêu biêt và giao 1ixu vAn hóa giUa các dan tc. 

2. Yêu cu: Các hoat dng trong Ngày hi phâi mang bàn sc van hóa dan 
tc, viing mien, dja phucing. Cong tác to chirc phãi hiu qua, tiêt kim, dam baa an 
ninh trât tir và an toàn xã hôi. 

II. CAC HOAT BONG CHINH 
1. L khai mac Ngày hi VAn hóa, Th thao vâ Du ljch các dan tc tinh Phü 

Yen 1.n thu XI - 2022 và don BAng di san vAn hóa phi vt the quôc gia: Nghê lam 
nirâc mAm, nghêlàm bánh tráng tinh Phii Yen. 

2. Trrnh dien nghç thuat dan gian ket hqp vai gioi thiçu trang phtic truyen 
thông (thôi gian tü 30- 35 phüt/dan vj). 

3. Thi các mOn th thao dan gian: DAy gay, kéo co, chay cà kheo. 
4. Giài thiêu vAn hóa Am thirc (mi don vj giOi thiu mt s mon An va thüc 

uOng truyên thông). 

5. Thi tral, gom: ma hrnh thiet ke tral, trung bay, thuyet minh ye tral. 
6. TrInh din trIch doan 1 hQi truyn thng (thai lii'ng không qua 15 phüt. 

Riêng các huyen mien nUi có kêt hgp. trmnh din cOng chiêng Aráp). 
7. T chirc g.p m.t din vién, vn dng viên, ngh nhân ngi.rôi dan tc thiêu 

so tham gia Ngay hçi. 

8. Giao km giA ban. 
ifi. THUI GIAN, BjA DIEM TO cffirc VA mANlI PIiAN THAM GIA 
1. Thôi gian: Tr ngày 19/8 dn ngày 22/8/2022 (04 ngay). 
- Khai mac: Lüc 20h00', ngày 19/8/2022. 
- B mac:  Lüc 19h00', ngày 22/8/2022t- 



2 

2. DIa  dim t chfrc: Tai  Quâng tru&ng 1 Tháng 4, thânh ph Tuy Hôa. 
3. Thành phn tham gia: UBND các huyn, thj xä, thành ph. 

M& don vj thành 1p mit doàn ngh nhan và 4n dng viên dam bão tham 
gia day dCi các ho.t dng cüa Ngày hi. 

- Xây drng tr.i ciia don vj: Tri phãi th hin bàn sc van hóa cüa dja 
phuong, dan tc mInh và là fbi: 

• + TrInh din cac 1 hôi truyn thng, ngh thu Cong truyn thng. 
+ Trung bay hInh ãnh, hin v.t van hóa kt hccp gid thiu tim näng du ljch 

cüa dja phuo'ng. 
• + Sinh hoat,  giao lu'u cüa doàn. 

IV. CHUNG TRINH LE KIIAI MAC vA THANJI PIIAN DAI BIEU 
THAM DI 

1. Chffong trinh I khai mtc 
- Van ngh chào müng (khoàng 15 phüt). 
- Tuyên b 1 do, gii thiu dai  biu. 
- Lânh dao  tinh phát biu khai mac. 
- Lnh dao  tinh, Ban T chirc t.ng ci luru nim, boa cho các doàn tham gia 

Ngay hi. 

- Cong b Quyet djnh và trao Bang Cong nh.n di san van hóa phi 4t th 
quôc gi.a: Nghê lam mrâc mäm Phü Yen; Nghe lam bánh tráng Phü Yen. 

• 
- Lãnh dao  tinh dánh trng khai hi. 
2. Thanh phan di bieu di 

• - Lành dao  B Van hóa, Th thao và Du ljch; länh dao:  Ciic Di san van hóa, 
Co quan dai  din Van phông B Van hóa, The thao và Du ljch tai  TP. Dà Näng. 

- Ban Thung vi Tinhüy, Thuè'ng trirc HDND tinh, länh dao  UBND tinh, 
Uy ban MTTQ Vit Nam tinh và Doân Dai  biêu Quoc hi tinh. 

- Các dng chI nguyen lãnh dao  tinh qua các thi kr. 
- Lnh dao  các Ban dàng, Dâng iiy trrc thuc Tinhuy, các Ban cüa HDND tinh. 
- Länh dao  các s&, ban, ngành, doàn th& lye luqng vU trang tinh và các co 

quan Trung uong dóng trên dja bàn tinh; lanhdao các huyn, thj xä, thành phô. 
- Lânh dao  các Truäng dai  hçc, cao d.ng và các doanh nghip tiêu biu trên 

dja bàn tinh. 
Länh dao  Phông Van hóa - Thông tin, Trung tam Van hóa - Th thao va 

Truyn thanh - Truyn hinh các huyn, thj xA, thành phô và cáe co' quan thông tin 
dai chUng. 

V. MIEN THU'(ING 
1. B&ng khen cüa Chü tjch UBND tinh tng cho các Doãn có thành tIch xut 

sAc. (dat giâi A toàn doan) tai  Ngày hi ('tin thicóizg kern theo trIch tit kinh phi to 
chtc Ngày hç5). 

• 2. Ban T chüc Ngày hi tang Gi.y chthig nhan (kern theo tiên thuóng) cho 
các hoat  dng trong Ngày htL/ 
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VI. KINII Pm 
1. Ngan sách tinh: Chi cho cong tác t chi.'rc Ngay hi diA giao trong dir toán 

kinh phi nàrn 2022 cüa Sâ Van hóa, The thao và Du ljch. 
A A A 2. Cac huyen, thi xa, thanh pho: T dam bao krnh phi xay drng, tap  luyçn 

chuong trInh, di lai,  an cüa doàn ngh nhan dja phLrong tham gia Ngay hi. 
VII. TO CH1J'C THJ)'C HIN 
1. S Van hoa, The thao va Du Itch 

S A P 5 A • -Tham mini UBND tmh thanh 1p  Ban To chisc Ngay hçi die trien khai thrc 
hin Kê hoch nay. Xây dmg Quy chê, kjch bàn tong the, kich  bàn lé khai thac, be 
mac Ngày  hOi  cüa Ban To chi'rc và t ch'(rc ctiêu hành các hoat  dng theo kjch bàn 
duc duyt. To chüc tuyên truyn, quâng bá ye Ngay hi. 

- Lp danh sách dai  biu; in và phát hành giy rni dir khai mac,  b  mac  Ngày 
hOi theo danh sách dtrqc duyt; chuân bj bài phát biêu khai mac  cüalänh  dao  .tinh; 
thành 1p Ban Giám khào, T thu k", T trQng tài và xây drng Th l cüa các ni 
dung thi. 

A P A A P S S 5 A - Thue lap rap san khau theo maket duxçic duyçt (co man hmh Led) va am 
thanh, ánh sang; thuê bàn, gh cho dai  biu ngi dir khai mac,  b  mat  và xem 
chuong trInh nghê thuat; trang trI khánh tit tOng the; b6 trI các dja dim, khu vrc 
phii hçip ti çhüc các hoat  dng Ngày hi; xây drng tr?i Trung tam, cong chInh, 
lam cay Nêu... 

- Chun bj các diu kin phic vi don Bang di san van hóa phi vt th qu6c gia 
tai buôi Lhai mac  Ngay hQi. Chi dao  Nba hat Ca miia hac  dan gian Sao Biên xây 
drng va bieu dien chixcng trinh ngh thuat chao mung Le khai mac.  (thai Iuqng 
khoàng 15 phüt). 

A A P X S 7 . - Thirc hiçn cong tac tong ket be mac  Ngay hQi. Phoi hgp voi Ban Thi dua 
khen thuOng, SO' Ni vi,i tham mini Chü tjch UBND tinh tng Bang khen cho ôác 
don vjco thành tIch xu.t sac trong Ngày hi. Chü trI, phôi hqp vâi các don vj lien 
quan to chirc chung trInh giao hru giâ ban. 

A A 

 ChütrI, phi hqp vO'i Ban Dan tc tinh dam bâo qua tng ôho din viên, 
van dçng vien, nghç nhan la nguoi dan tçc thieu so theo quy d!nh. 

2. IEM nghi Ban Tuyên giáo Tinh üy: Chi dao,  djnh hi.ró'ng cOng tác tuyên 
truyen Ngay h91. 

3. Van phôngUBND tinh, VAn phông Tinh üy, VAn phông Doã'n DBQH 
và HDND tinh: Phôi hqp du•a don các dông chI nguyen lânh dao  tinh dir I khai 
mac Ngày hi. 

A
P . P 2 A P 4. Ban Dan te tinh: PhOi hp vth S Van hoa, The thao va Du lch to chuc 

gp mt và t.ng qua cho dik vien, vn dng viên, ngh nhân là nguO'i dan tc 
thiêu so. 

5. Cong an tinh chü trI phi hçrp vi Bô Chi huy Quân sir tinh, B Chi 
huy B6 di biên phông tinh: Dam bão an ninh, trt tr, an toàn các hoat  dtng cüa 
Ngày hi. 

6. SO' Thông tin và Truyn thông: D nghj các co quan báo chI dija 
phuong, h thng truyn thanh, truyn thanh - truyn hInh các huyn, thj x, thành 
phôi hqp thc hien  cong tác tuyên truyên ye các hoat dng cUa Ngày hOitj- 
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,. , A • • , S r A S 9 7. Bao Phu Yen, DaiPhat thanh va Truyen hinh Phu Yen: Dua tin phan 
ãnh kjp th?i hoat  dng Ngày hi trên phixo'ng tin báo chi cüa mmnh và truyên hInh 
triic tiêp L khai mac  Ngày hi. 

8. S& Y t: Dam bão cong tác y t phiic vii Ngày hi; hizng dn các bin 
pháp phông, chng djch Covid-19 trong các boat  dng Ngay hi. 

• 9.S& Ni viii (Ban Thi dua — Khen thir&ng): Chü trI phi hçip vâi S& Van 
hóa, The thao vàDu ljch tham muii UBND tinh tng Bang khen cho các don vj có 
thành tIch xuât sac trong Ngày hi. 

10. SÔ Tài chInh: Phân b d toán dLrcic giao cüa don vj kjp thoi theo quy dj.nh. 
11.. Cong ty Din hc Phü Yen: Dam bào ngun din phiic vi Ngày hi; b 

tn nhân viên k5' thut trirc xir 1 kjp th?yi khi có sr cô ye diêni. 
12. UBND các huyn, thi xã, thành ph: Thành 1p doàn ngh nhân, din 

vien, vn dng vien và b6 trI kinh phi tham gia dy dü các ho.t dng cüa Ngày hi. 
Can cir K hoach nay, các s&, ban, ngành lien quan, UBND các huyn, thj 

xâ, thành phô triên khai thirc hin./.' 

Noi nhân: 
- Ti'. Tinh üy, TI'. HDND tinh (b/c); 
- CT, cáo PCT UBND tinli; 
- Ban Tuyôn giáo TU; 
-UBMTFQVN tinh, các HOi,.  doán the; 
- Các VP: Tinh Uy, Doàn DBQH-HDND tinh; 
- Cáo sô, ban, ngành; 
- UBND các huyn, TX, TP; 
- Cáo cci quan báo, dài; 
- Cong ty Din 1c Phü Yen; 
- CVP, cáo PCVP UBND tinh; 
- Luu: VT, TH, KT, ITui, KGVX (Ta). 
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