108

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
Tổ chức chương trình Dạ hội mừng ðảng, mừng Xuân
ñón giao thừa Kỷ Hợi 2019
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 22/Qð-UBND
ngày 04/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU
1. Mục ñích:
- Chương trình Dạ hội Mừng ðảng, Mừng Xuân ñón giao thừa Kỷ Hợi 2019
diễn ra trong giờ phút thiêng liêng tạo nên khí thế tưng bừng hân hoan, phấn khởi
trong toàn ðảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình ðịnh chào mừng kỷ niệm 89 năm
ngày thành lập ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019);
- Khơi dậy tình yêu quê hương ñất nước, tinh thần cách mạng, niềm tự hào dân
tộc, góp phần cổ vũ ñộng viên toàn ðảng, toàn dân, toàn quân Bình ðịnh thi ñua thực
hiện thắng lợi Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh Bình ðịnh lần thứ XIX, Nghị quyết
ðại hội lần thứ XII của ðảng.
2. Yêu cầu:
Tổ chức trang trọng, ñậm ñà bản sắc quê hương Bình ðịnh; mang ý nghĩa giáo
dục truyền thống yêu nước, bảo vệ và xây dựng quê hương, ñạt chất lượng nghệ thuật
cao; ñảm bảo an toàn tiết kiệm. Chương trình chính của Dạ hội ñược truyền hình trực
tiếp trên sóng BTV (ðài Phát thanh và Truyền hình Bình ðịnh).
II. THỜI GIAN, ðỊA ðIỂM
1. Thời gian: ðêm giao thừa, ngày 04 tháng 02 năm 2019 (tức 30 tháng Chạp
năm Mậu Tuất).
- Từ 21h00’- 22h30’: Chương trình chính: Dạ hội mừng ðảng, mừng Xuân Kỷ
Hợi 2019 (90’) có chủ ñề: “Xuân về trên quê hương Bình ðịnh” do Sở Văn hóa và
Thể thao chủ trì, phối hợp tổ chức.
- Từ 22h30’- 24h00’: Chương trình hoạt náo ñón giao thừa diễn ra sau chương
trình chính: Ca múa nhạc, võ thuật, múa Lân Sư Rồng vui xuân ñón tết do UBND
thành phố Quy Nhơn chỉ ñạo tổ chức.

