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CÔNG BÁO/Số 05+06/Ngày 07-01-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện biểu tượng linh vật năm Kỷ Hợi 2019
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 21/Qð-UBND
ngày 04/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU
1. Mục ñích: Tạo không khí vui tươi phấn khởi và phục vụ nhân dân vui xuân
ñón Tết cổ truyền dân tộc; ñồng thời tạo ñiểm nhấn về du lịch tại thành phố Quy
Nhơn thu hút du khách trong và ngoài tỉnh khi ñến với Bình ðịnh trong dịp xuân Kỷ
Hợi 2019.
2. Yêu cầu: Biểu tượng linh vật năm Kỷ Hợi 2019 cùng những cụm hoa ñiểm
xuyến và các biểu trưng phụ ñược xây dựng mang bản sắc văn hóa truyền thống Bình
ðịnh và Việt Nam; công tác xây dựng và trưng bày linh vật ñảm bảo an toàn, tiết
kiệm và hiệu quả.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ðỊA ðIỂM TỔ CHỨC
1. Nội dung thể hiện: Lợn mẹ, lợn bố và 09 lợn con chung quanh (phỏng
theo họa tiết tranh dân gian ðông Hồ) cùng những cụm hoa ñiểm xuyến và các
biểu trưng phụ.
2. Thời gian trưng bày: Từ ngày 30/01/2019 ñến hết ngày 13/02/2019 (nhằm ngày
25 tháng Chạp năm Mậu Tuất ñến hết mùng 9 tháng Giêng, năm Kỷ Hợi); Lễ cắt
băng khai trương, dự kiến vào lúc 17h00’, ngày 30/01/2019 (nhằm ngày 25 tháng chạp,
năm Mậu Tuất).
3. ðịa ñiểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn (tại khu
vực các ô cỏ).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Từ nguồn vận ñộng xã hội hóa và một phần từ ngân sách tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa và Thể thao:

