
U BAN NHAN DAN CONG BOA XA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
ILUYEN CON DAO Dc Ip  — T do — Hnh phñc 

S:  )J1-  /TB-UBND Con Dáo, ngày 03 tháng OLnãm  2021 

THÔNG BAO 
Môi tham gia to chtrc các hoit dng I hi Con Dão näm 2021 

Can cü Id hoach s6 48/KH-UBND ngay 28/3/2019 cãa UBND tinh Ba Ria - 
Ving Tàu ye vic to ch&c hoat dong sit kibi, lé hôi tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai doan 
2019-2021; 

àn thNghj dinh 111/2018/ND-CF ngày 31/8/2018 cüa hInh pith Quy djnh 
ye ngày thành 4p, ngày lruyên thong, ngày hiding thig các b5, ngành, djaphzrang, 

Can c& Nghj djnh so 145/2013/ND-CP ngày 29/10/2013 cza ChInh pith quy 
djnh ye tO chzc ngày k niérn; nghi thzc trao tang, don nhn hInh thec khen thw&ng, 
danh hiêu thi dua, nghi lê dôi ngoai và dOn, tiep khách nwO'c ngoài; 

UBND huyn Con Dio có ké hoach to chrc xét chQn don vi sir kin tham gia 
to churc các hot dng U hi Con Dâo 2021, gôm nhüng thông tin cii the sau: 

1. Thôi gian phát hinh vl tiêp nhn ho so: 
- Th?yi gian phát hành hO so yêu câu: ngây 03 thang 02 näm 2021 
- Hn chót tiêp nhn ho so: ngày 28 tháng 02 nAm 2021 
2. Dja diem nhn h s yell cu và np ho s d xut: 
Uy ban nhân dan huyn Con Dão, so 28 Ton Due Thäng, huyn Con Dão, tinh 

Ba Ria - Vüng Tàu. Din thoi: (0254) 3830 140. 
KInh mri tat ci các don vj sr kin trong và ngoài tinh có dü nng lic, kinh 

nghim va có dieu kin den tham gia. Cic don vj sr kiin can tim hiêu them thông tin, 
vui lông lien h UBND huyn Con Dio (qua Phông Vn hóa và Thông tin huyn, gp 
bi Nguyn Thj Thu Thio — Trtiâng Phông, din thoai: 0919661718), hoc cO vAn bin 
gii UBND huyn Con Dio theo dja chi nêu trên./. t/ 

(Dinh kern ha soryeu cáu to chüv các hoat dong Lé hôi Con Dáo nám 2021,) 

Nui nhn: 

-UBNDtinh; 
- S VH1T; 
- TTr. Huyn Uy; 
- TFr. HDND huyn; 
- UBMTFQ và câc doàn the; 
- Các Ca quan, dan vj thuOc  huyn; 
- Dc CT, các PCT UBND huyn; 
-VPhuyn; 
- Các dan vj to chCrc sir kiin; 
- Luu VT, VHTF. 
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CQNG HOA XA HO! CH(J NGHIA VIET NAM 

Dc Lp - Tir do- Hanh Phüc 

HO SO YEU CAU 
TO CHC LE HQI CON DAO NAM 2021 

* DON VI QUYET DINH  TO CH(IC: OY BAN NHAN DAN TINH BA RIA - VUNG TAU 
* DON VI TO CHIJ'C: UY BAN NHAN DAN HUYEN CON DAO 

Ctn Dáo, ngày (hang nâm 2021 



CONG HOA xA HO!  CHJ NGHIA VIT NAM 
Dc Lp - Ty do- Hanh Phüc 

HO S€ YEU CAU 
TO CH1C LE HOI CON DAO NAM 2021 

* DON Vj QUYET DNH TO CHtC: JY BAN MIlAN DAN TiNII BA R!A  - 'JUNG TAU 

* DO \TI TO CffUC: UY BAN NHAN DAN IIUflN CON DAO 

Con Dáo, ngày tháng nám 2021 

UY BAN NHAN DAN HUYN CON DAO 
CHU TICH 



I. C SO PilAF LY DE LAP Eu CAU TO CH1J'C LE HO! 

- CAn cir K hoach s 481KH-UBND ngày 28/3/2019 cüa UBND tinh Ba Ria - Vung 

Tàu v vic t chcrc hot dông sir kien, 1 hôi tinh Ba Ria - Vüng Thu giai don 2019 - 2021. 

- CAn cü Nghj djnh 111/2018/ND-CP ngày 31/8/2018 cüa Chinh phü Quy djnh ye 

ngày thành 1p, ngày truyn thng, ngày huông xng cac bO,  nganh, dja phuang. 

- CAn cü Nghj djnh s 145/2013/ND-CP ngày 29/10/2013 ciia Chinh phü quy djnh 

v t chüc ngày k nim; nghi thirc trao tng, don nh.n hInh thirc khen thuing, danh hiu 

thi dua, nghi 1 di ngoai va dOn, tip khách nuóc ngoài. 

- CAn cü Cong vAn s 13734/UBND-VP ngày 07/12/2020 cña UBND tinh Ba Rja — 

Wing Tàu v vic t chüc L hi Con Dáo. 

II. NQI DUNG YEu CAU TO CHUC LE HO! 

1. Ten gyi và dja dim t chfrc: 

Ten gQi: Xét chQn don vj tham gia th chUc L hi Con Dâo nAm 2021 

Dja dim t chüc: Huyn Con Dáo, tinh Ba Rja - Wing Tàu. 

2. Don vj quyt djnh t6 chfrc và chü tn t chfrc 

Dan vj quyt dnh t chtrc: UBN D tinh Ba Ria - Vfing Tàu 

Dan vj chà frI th chüc: UBND huyn Con Dâo 

3. Mijic dIch và yêu cu: 

Mic dIch ci'ia vic xét ch9n don vj tham gia t chüc các hoat dtng L hii là ch9n ra 

dan vj cO phuang an t chüc và tài chInh t& nMt, dáp üng dÀy dü các yêu cÀu v ni dung 

và hmnh thüc; dam bão dt ducic m1c dIch va yêu cÀu cüa k hoach dà d ra. 

Qua trinh xét ch9n phãi tuAn thu quy ch và tiêu chi xét chQn dA ducic duyt. 

4. Thông tin chung v L hOi: 

Ten gQi: "L hi Con Dão nAm 2021" 

Ni dung: KhAng djnh tim nAng phát trin kinh th - xA hi - du ljch cüa Con Dão qua 

các th mnh v môi thimg tr nhiên và xA hi; quAng bá, khai thác các giá trj v cAnh quan 

thiên nhiên Vum Quc gia Con Dão và khu Ramsa; các giá frj cüa khu di tIch Quc gia dc 

bit nhà tü Con Dâo. 

Quy mô: Cp tinh 

Thii gian: Tr ngày 01/5 dn 02/5/2021 

Dja dim: Huyn COn Dào, tinh Ba Ra - VUng Tàu 

5. Yêu cÀu d6i vOi các hot dng trong khuôn kh6 L hi: 



5.1. Chirong trInh ngh thut dc bit chào mrng L hôi Con Dão näm 2021. 

Then gian: Dtr kin 19 gi1 ngày 01/5/2021 

Dja dim: San khAu truâc U ban than dan Huyn Con Dão (Cu Tàu 914) 

Các yêu cAn v chumg trinh: 

+ Quy mô: Thai hrçing t 90- 100 phüt. Co sir tham gia cüa các ca si, ngh si TP.HCM 

và tinh Ba Rja — VUng Thu. 

+ NOi dung: Chtrcing trInh th hin nOi dung khc hpa ye dçp thiên nhiên ca Con Dáo 

nhm khng djnh tim näng phát trin kinh th - xà hOi  - du ljch cUa Con Dão. D6ng 

thii, th hin tinh thAn yêu nithc, giáo dic nhting giá trj Ijch sr truyn thng qua hmnh 

ành cüa nhttng di tIch ljch sir ni tMng cia Con Dão. 

+ Ngh thuât: Chirong trinh sr ding phi.rong pháp dan drng, b sung da dung các hInh 

thrc ngh thut to nên nhung di cãnh, tiu cãnh biu din hAp dAn v hmnh thüc, giá 

trj nghê thut, vira truyn thong vra tuoi môi, cO sirc hAp dAn và thu hiit cong chng 

thtr&ng thc. 

+ Co so 4t chAt, trang thit bj phc vii: San khAu, ánh sang hin di, dáp üng yêu cAn 

chucing trInh; trang bj man hInh LED; bàn, gh ngM dai  biu (phiic vi khoãng 1000 

khán già); Các trang thit bi khác. 

+ Thit k san khâu 

+ Kjch bàn chirong trmnh 

+ Dr toán kinh phi 

5.2. Hi chçr, tri&i lam thirong mi và Trtrng bay san phâm dja phirong (huyn, 

tInh). 

- ThM gian: Du kin trong 04 ngày tr ngày 29/4 dn 02/5/202 1 

Da dim: triic dirmg Lê Hng Phong — Nguyn Hu huyn Con Dào 

Cic yêu cAu v hot dng: 

+ Ni dung: Trung bay và giOi thiu các san phAm CO chAt hrcing cao, các san phAm dc 

thu cüa các dja phucing Va các vüng mMn trong câ nuOc nhAm phát tri&i san xuAt các 

doanh nghip, các san phAm thuong mi djch vi khác. 

+ ' tuOng trang trI không gian Hi chq, trin lam: Thit k mang net dc trtxng cüa Con 

Dào, nhAn mnh nhing tim nàng phát trin toãn din cCia Con Dão. 

+ Dtr toán kinh phi hoat dng 

5.3. Ph6 Am thrc và các gian hang trô choi dan gian. 



- Thôi gian: Dr kin trong 04 ngày tü ngày 29/4 dn 02/5/202 1 

- Da dim: triic thr?mg Lê Hng Phong — Nguyn Hu huyn Con Dão 

- CIc yêu cu v hot dông: 

+ Ni dung: Quàng bá nhüng net dc tnrng v Am thirc cia dja phucmg nhAm phic vi 

thu cAu tham quan va thuâng thi'rc cüa du khách và tii chüc các trô chcñ dan gian 

nhm hru giü, phát huy nhtng giá frj van hóa t6t dep cüa dan tc 

+ Quy mô: S luçing gian hang it thAt 30 gian hang và 15 trô choi dan gian. 

+ Thit k, trang tn: Thit k không gian phi hçip chü d L hi, xây d%rng không gian 

then nhjp, da dung hoat dng. Thit k không gian kt hcip gita truyn thng và hin 

di. 

+ Yêu cAu ca s& 4t chAt, thth bj: Dáp rng yêu cAu cüa L hi. 

+ Dr toán kinh phi hoat dng. 

5.4. T chuc giâi chy b 

- Thm gian: Dr kin 07h sang ngày 02/5/202 1 

- Bla dim: Huyn Con Dão 

- Các yêu cAu v hot dng: 

+ Chü d hoat dng: "Khôe d bão v T quc" 

+ NOi dung: Cuc thi chy nhiim huOng dn và lan tOa li sang lành mnh tori cong 

d611g, truyn thông dip gi g'm src khôe bàn than và môi trlr1ng d bâo v T qu&. 

+ Kjch bàn hot dng cii th 

+ Dr toán kinh phi hoat dng 

5.5. Chiwng trmnh ca müa nhc hithng img 1 hi C6n Bão näm 2021. 

- Thngian: 19h ngày 02 tháng 05 nam 2021 

- Dja dim: San khAu chinh 

- Các yêu cu host doug: 

+ Quy mô: Thii luqng chucing trInh ttr 100 phit-120 phüt, vài su tham gia các ca si, 

ngh si dn tü thành ph H CM Minh và tinh Ba Rja — VUng Tàu. 

+ NOi dung: Chuong trinh ca miia nhac hu&ng (mg phitc vi du khách và ngixâi dan 

huyn Con Dão. 

+ Ca sâ vat chAt, trang thit bj: Am thanh, ánli sang hin dai,  dáp (mg yêu cAu chuang 

trinh; Trang bj man hinh LED; Bàn gh khán giã (jhiic viii It nhAt 1000 khán giã) và 

cac trang thit bj khác. 



+ Thit k san kMu, trang tn mang tInh m thi4t cao. phñ hçip ni dung chucmg trmnh. 

+ Kjch bàn chuang trinh. 

+ Dir toán kinh phi thirc hin. 

6. Yêu du v näng hc, kinh nghim: 

- Dan vj tham gia d xut phuang an t chirc L hôi Con Dão näm 2021 phãi có tu 

cách pháp nhãn, có dârig k kinh doanh ngành ngh phü hçip 

Dan vj tham gia & xut phi.rang an t chi'rc L hi Con Dâo 2021 phái có nàng 1rc 

chuyên mon trên 10 nAm kinh nghim t chic l hi, sir kin. 

Dan vj tham gia d xut phirong an truyn thông quãng bá cho L hi. 

Dan vj tham gia phài có kinh ngjiim thrc hiên ft nht 01 chuang tninh ti Con Dão 

và thrc hin it nhAt 03 1 hi sr kién cp tinh trâ len. 

7. Yêu cu v tài chInh: 

- D xuAt kinh phi cu th& phU hcrp vói quy mô chuang trinh. 

- Dan vj tham gia d xut phuang an vn dung tài trq kinh phi th chüc và dà xuãt 

phuang an trâ quyn lqi nhà tài tiçr L hi. 

ifi. KET LUAN 

Ni dung và yêu cAu t chCrc L hOi  COn Dão 2021 là co si d cac dcin vi tin hãnh 
trin khai xay dmg cac kjch bàn, phucing an thit k khOng gian, san kh.0 phü hçip, phixo'ng 
an vn dOng  tài trg kinh phI, là co so d Uy ban nhân dan huyn Con an 1ra ch9n phuang 
an th chirc t6t nhAt, dáp Cmg các yêu cu v chuyên mon và mic dfch, nghia dA d ra.!. 
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