
UBND TINH TUYEN QUANG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

S(1 VAN HOA, THE THAO Dc 1p  - Ti do - Hnh phüc 
VA DU LICH 

S: &5  /SVHTTDL-QLVH Tuyên Quang, ngày f4  tháng 8 nám 2019 
V/v phi hcip tuyên truyn các hot dtng trong 

khuôn khô L hOi  Thành Tuyên và Lien hoan trInh diên 
di san van hóa phi 4t the quôc gia näm 2019 

KInh gui: 
- Các Si, ban, ngành, ca quan, dan vi cp tinh; 
- Uy ban nhân dan huyn, thành ph& 

Thc hin K hoch s 621KH-UBND ngày 23/5/2019 cUa Uy ban nhân 
dan tinh v t chüc L hi Thành Tuyên và Lien hoan trInh din Di san van hóa 
phi vt th quc gia näm 2019 (sau day gi tat là Lêhi và Lien hoan), Thông 
báo K& 1un s 01/TB-BTC ngày 09/8/20 19 cüa Tnthng ban T chi'ic L hi và 
Lien hoan, 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch - Ca quan Thu&ng trçrc Ban T chüc L 
hi và Lien hoan tng hcip ljch chi tit các hoat  dng din ra trong L hi và 
Lien hoan; hot dng hu&ng 1rng cUa các huyn, thành ph trong toàn tinh. 

(Co ijch chi ttlt các hogt df?ng  kern theo) 

S Van hóa, Th thao và Du ljch trân tr9ng d nghj các sir, ban, ngành, ca 
quail, dan vj cp tinh; Uy ban nhân dan huyn, thành ph quan tam phi hqp 
thrc hin cong tác thông tin, tuyên truyn dang tâi trén h thng trang thông tin 
din tir cüa ca quail, dan vj, dja phuang nh&m kjp thii phiic vi nhân dan và du 
khách trong dip  tnrâc, trong và sau L hi và Lien hoan./. 

Nri iihân: 
- UBND tinh (b/c); 
- Nhr trên (dê nghj); 
- Lãnh dao S; 
- Phông QLDL (Website cüa So); 
- Luu VT, QLVH (Th). 
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- ..J.( VNJ4  

Lê hi Thành Tuyên và h'itr1n 
(Kern theo Cong van sO 6o/ ' 1TTJHQ  

OAT BONG 
in Di san van hóa phi 4t th quc gia nám 2019 
ngày ,4' /8/2019 cnn Sá Van hóa, The thao và Dii hich) 

STT Thôi gian Ni dung Dja dim Don vj thrc hin 

I. Hoit dng tii L hi và Lien hoan 

lit ngày 30, 31/8 dfl 
ngày 01/9 

T6 chi'rc Ngày Van hóa Tuyên Quang ti Ha ni, bao 
gm các boat dng: 

Vun boa L Thai T, 
qun Hoàn Kim, thành phô Ha 

Ni 

S VHTT&DL, Trung tam Xüc 
tin du tu tinh; 1.Jy ban nhân 

dan huyn, thânh phô 

- Trin lam ãnh "Tuyên Quang - Thi do khu giái 
phóng, Thi do kháng chiln" 
- TrInh din van boa truyn thng các dan tc tinh 
Tuyên Quang 
- Trung bay, giâi thiu san phm du ljch; m th?c Va 
các san 4t die stc cüa các cija phrnmg trong tinh 
- Din diu 02 mô hmnh den Trung thu 

Ngày 10/9 

1 Tir 16 gRi Cuc thi mô hInh den Trung thu và Tng duyt chung 
trInh Dêm hOi  Thành Tuyên 

Quáng tnthng 
Nguyn Tat Thành 

BTC; UBND TPTQ; 
S VHTTDL; Dài PTTH tinh; 
Các tinh tham gia Lien hoan 

Ngày 12- 14/9 

1 

Tr 8 gii ngày 
12/9/2019 

Khai mac  Giâi Qun vqt các cau lac bO tinh Tuyên Quang San thi du Nhà khách 
Minh Thanh 

Si VHf 11)L ; Lien don quãn vçlt 
tinh Tuyên Quang; Các tinh tham 

gia Lien hoan 

2 Triên khai trimg bay, giâi thiu các san 4t dic sac cüa 
các dja phrnyng trong tinh Hành lang Dai 1 Tan Trào 

Trung tarn Xüc tin du tu tinh, 
UBND huyn, thãnh ph6 3 Trin khai thing bay, gith thiu m thirc, san phm du 

ljch cüa Tuyên Quang 
San Trung tam Van boa, Th thao 

Thanh thiu nhi tinh 
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STT Thôi gian Ni dung 
.4 

Da diem Don vi thtrc hin 

4 Tr20h00' 
Khai mac L hi Thành Tuyên vâ Lien hoan trInh din 
Di san van hOa phi vt the quôc gia näm 2019 

Quang trtrà'ng 
Nguyn Tt Thành 

BTC; UBNDTPTQ; Si 
VHTTDL; Dài PTTH tinh; Các 

tinh tham gia Lien hoan 

Ngày 13/9 

1 Tü16h00' 
Khai mac Trung bay, giâi thiu m thirc; san phm du 
ljch cUa Tuyên Quang và 1 hi Bia Ha nOi 

San Trung tam VHTT-TTN tinh 
Trung turn Xüc tin du tu tinh, 

UBND huyn, thành ph 

2 Tir 20 gi& Chut:ing trInh Dêm hOi  Thânh Tuyên 
Quãng trueing 

Nguyn TAt Thành 

BTC; UBNDTPTQ; Si 
VHTT&DL; Dài PTTH tinh; 
Các tinh tham gia Lien hoan 

Ngay 14/9 

1 Tü20gi 
Chi.rorng trinh ngh thut phiic vu nhân dan vâi chU d 
"Tuyên Quang - H$i n1ltp và phát trkn" 

Quang trwlng 
Nguyn TAt Thành 

BTC; UBNDTPTQ; Si 
VHTTDL; các tinh tham gia 
Lien hoan; Nhà hat Tui tré 

II. Các hoat dng hu*ng ü'ng cüa các huyn, thành phô 

Thành pM Tuyên Quang 

1 
Ngày 06/9 

Trung bay mô hInh den trung thu 
Quãng Trueing Nguyn TAt 

Thành, Bão Tang tinh, khu vrc h 
cong viên Tan Quang 

UBND thãnh phô Tuyên Quang 
2 Dêm hi Trung thu phuing Minh Xuân Truóc san Buu civic Mirth Xuân 

3 Ngày 07/9 Dêm hi Trung thu phuing Tan Quang Duôrng Chin ThAng Song Lô 

4 Ngay 08/9 Dêm hi Trung thu phung Phan Thi& 
Truâc Dài tuâng niêm các anh 

hung 1it s5 

5 Ngày 13/9 Trang tn, trtrng bay Mârn c Trung thu 
San khAu Quáng tru?ing 

Nguyn TAt Thành 
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STT Thôi gian Ni dung DIa diem Don v tIirc hin 

Hiyn Lam Blnh 

1 

Tniâc, trong 
và sau L hôi 

T chrc thi các mô hInh den và din diu mô hInh den 
Trung thu ti mOt so xã 

Tai  các xã: Thuqng Lam, Khuôn 
Ha, Lang Can, Hông Quang 

UBND huyn Lam BInh 

2 

Wi tuyn du ljch len hang Khui PIn và trãi nghim 
Trekking len hang Ging Tthi, Nlim  Thuim; xây dmg 
va quâng bá các tour du ljch cong ding (Homestay) 
trên dja bàn huyn. 

Huyn Lam BInh 

Huyn Na Hang 

Ngay17,18/8 
Giãi dua xc c1p dja hInh huyn Na Hang ma rng näm 
2019 

Huyn Na Hang 

T 
U 

UBND Huyn Na Hang 

2 
Cui tháng 

8/20 19 
Tng k& trao giãi Cuc thi Sang t?o  san phm km 
nim du ljch huyn Na Hang nàm 2019 

Dir kin tir du 
tháng 10 

T chi're Tu?in Van hóa - Du lich. vUng .cao Na Hang 
vâi các hot dng: 

- Lien hoan hat Then, dan tInh ln thi'r II và khám phá 
Danh lam thng cânh quc gia dc bit Na Hang - Lam 
BInh 

- Cong b6 quyt djnh cüa B Van boa, Th thao và Du 
ljch ye cong nhn Ngh thuat  trang trI trên trang phic 
truyn thông cüa ngi.r?i Dao do là Di san van hóa phi 
vt th quc gia 

- Dua Mo to nirOc 

- T chirc dü krqn, tham quan vu&n lé, cánh dng 
rung bc thang xã Hng Thai. 

- TrInh din trang ph%ic các dan tOc. 
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STT Thin gian Nôi dung Dia dim Don vi thirc hiên 

- Tham quan Di tIch qu& gia due  bit danh lam thing cãnli 
Khu báo tn thiên nhiên Na Hang - Lam Binh 

Huyn Na Hang 
UBND Huyn Na Hang 

- Trtrng bay gian hang hOi  chq quê giâi thiu san 4t 
quê huorng Na Hang 

Huyn Chiêm Hóa 

1 
Ngày 01- 
02/9/2019 

Lien hoan ngh thutt qun chüng toàn huyn näm 
2019 

Nhà Van hóa huyn 

UBND Huyên Chiêm HOa 
2 Ngay 02 -30/9 Giai bong da toan huyçn nam 2019 San trung tarn huyçn 

3 Ngay 11/9 T chirc thi chm và din diu mô hInh den Trung thu Trung tam huyn 

Huyn Ham Yen 

1 
Ngay 01- 02/9 

Lien hoan nghe thuât qun chüng huyên Ham Yen näm 
2019. 

Nba Van hoa huycn 
UBND huyn Ham Yen 

2 VOng Chung kt Giâi bong dá huyn näm 2019 San 4n dng huyn 

Huyn Yen San 

1 

Ngày 06,07/9 

Ngay hi Van hóa, Th thao - Du ljch và Dêm hOi 
Trung thu huyn Yen Son näm 2019: 

Quãng tri.rmg huyn Yen Scm UBND huyn Yen Son 

- Lien hoan van hOa ngh thuut các d*n tOe 

- Giãi Tung cOn dan tOe  thiu SO 

- TrO choi dan gian dánh Yn 

- Giãi Kéo CO CáC dan tOe 

- Giãi bong chuyn hcyi nam 

Thi trizng bay giài thiu các san phm ngh thU công; 
vu?in cay mâu. 
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STT Thôi gian Ni dung Bla dim Don v thrc hin 

2 Ttr 18 gicx, 
ngày 07/9 

Chirang trmnh Dêm hi Trung thu Yen San nãm 2019 
Quãng truong huyn Yen San UBND huyn Yen San 

Tr ngày 05/9 
den 10/9 

HOi chq Tiixng bay giài thiu, quãng bá các san phm 
nông - lam nghip và các san phm ngh thU cong 
thucing hiu cUa các xã, thj trân va cac huyn, tinh btn 

Triràc, trong 

L hOi 
T chIrc dich vi Mo hInh Homestay 

Các nhà San trên dia bàn xã 
Kim PhU, PhU Lam, M5 Bang, 

Thng Quân 

Huyn Son Du-ong 

Tir ngây 14- 
16/8/2019 

Lien hoan vAn hóa, th thao khu cAn cü cách mng 
Tan Trào 

Xã Tan Trào, huyn San Drnmg 

UBND huyn San Duang 2 
Tü ngày 
15,16/8 

T chi'rc Hi trti v ngun vài các hoat dng: Cm trti 
và thi. trai dp, trang trI trti dçp; dâng hixang t?i  Ian Na 
Nira và DInh Tan Trào; thi kéo co, thi tung con truyên 
thng, Dua máng; th chi'rc các hoat dng du ljch trãi 
nghim vâ trO chai dan gian,... 

Khu di tIch ljch sir Quoc gia dc 
biêt Tan Trào 

20 gicY ngày 
15/8 

MIt tinh kS'  nim 74 nAm Ngay Cách mang tháng Tam 
thành cong vâ Quc khánh nuàc Cong hôa xä hi chU 
nghTa Vit Nam 02/9 

Quãng tru?mg 
Tan Trào 
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