
UBND TINH BINH DUtiNG 
Si VAN HOA, THE THAO vA DU LjCH 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc  

S& 6 /KI-1-SVHTTDL Blnh Du-oiig, ngày tháng nárn 2022 

KE HOACH 
T chü'c "Lien hoan Am thirc BInh Du'o'ng" 

tinh Binh Dirong lan thir IV nam 2022 

Thirc hin Cong van s 19/UBND-VX, ngày 06/01/2022 cüa Uy ban nhân 
dan tinh BInh Drning ye vic chü truang t chüc "Lien hoan Am thirc BInh 
Duong" lan thir IV nàm 2022; Cong van so 4169/UBND-VX, ngay 15/8/2022 cña 
Uy ban nhan dan tinh BInh Duang v vic thay doi dja ctiêm to chirc Lien hoan 
Am thirc BInh Ducing 1n thu IV näm 2022, Sâ van hóa, The thao và Du Ijch tinh 
BInh Dizong xay drng kê hoach to chüc "Lien hoan Am thirc BInh Duong" Ian 
thu IV näm 2022 (Lien hoan) nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU cAu 
1. Misc dIch 

Nh&m tao ra khong gian van hoa, 1 hôi chao müng ky niêm cac ngay 1 kin 
cua trnh noi rieng va cua ca nuoc noi chung. Dong thcn, tiep tic gicn thiçu, quang ,,J 

p S S • S S p p p , A . p A ba hinh anh du 1ch Birth Duong va phat trien cac san pham du 1ch mm, hap dan1  
d phiic vi du khách trong và ngoài tinh khi dn BInh Duong. 

Tao diu kiên cho các t chirc, cá than kinh doanh .m thigTC, san phm th' \\r. 
cong  m ngh, don vj kinh doanh lU hành... gp g.r, giao liru, gkii thiu các san 
pham, mon an dac  sac va quang ba thuxmg hiçu cua mrnh den du khach trong va 
ngoài tinh. 

A 2. Yeu can 

Lien hoanphâi duçvc t chüc an toàn, ti&kiêm, hiu qua; cae san ph&m 
trung bay, mon an phiic vi du khach phai dam bao chat lucing va the hiçn duqc 
net dc trilng cüa trng dja phucmg, don vj khi tham gia Lien hoan. 

II. THI GIAN, LilA DIEM 

1. Thôi gian: 04 ngày, tü ngày 15 dn ngày 18 tháng 12 nàm 2022 (Thr 5, 
6,7 và Chü nht). 

- Thii gian hoat  dOng tr 08h00 dn 23h00 hang ngày. 

- L khai mac: 18h00, ngày 15/12/2022 (các gian hang hoat dng tü 
08h00). 

- L b mac:  18g00, ngày 18/12/2022 (các gian hang tip tiic hoat dng dn 
23h00). 

2. Da dim: Cong vien Thu DAu MOt (Dai l BInh Dirong, phithng Hip 
Thành, thành phô Thu Du MOt,  tinh BInh Ducing). 
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3. Thôi gian, dja dim dãng k' tharn gia 

3.1. Tho'i gian eking Icy: Tu ngay phat hanh Ke hoach,  The lç, Phieu dang 
k tham gia Lien hoan den bet ngày 15/11/2022. 

(Các tá chi'c, cá nhán däng kj theo mJu phiu do BTC gzri kern) 

3.2. Dja etilm dáng kj: Trung tam Xic tin Du ljch tinh BInh Ducing - S 
239, duông Thich Quãng Düc, P. Chánh Nghia, TP. Thu Dâu MOt,  tinh BInh 
Duang. Din thoai lien h: 0274.3855.636 (bà VO Thüy Hang); 0983.336.356 
(ông Doàn Quôc Cu?ing). 

(Ban t chic thrc hicn và bàn giao gian hang cho các don vi tham gia Lien 
hoan vao lzc 151,00 ngày 13/12/2022. Các don vi tr trang trI gian hàngphui hçxp 
vol däc trwng cza tIrng djaphztong, don vj, bàn ghêphyc vy du khách). 

ifi. oOi TIJ'JNG THAM GIA 

- Các huyn, thj xã, thành ph6 trên dja bàn tinh BInh Duang. 

- Trung tam Xüc tin Du ljch, Trung tam Thông tin Xiic tin Du ljch, Trung 
tam Xüc tiên Dâu tu — Thuang m.i — Du Ijch cac tinh mien Dong, mien Tây Nam 
Bô. . .(môi tinh, thànhphô tham gia du-ov BTC ho trY miénphl 01 gian). 

- Dcn vj, cá nhân kinh doanh .m thc trong và ngoài tinh. 

- Các doanh nghip, cá nhãn kinh doanh djch vii lit hành; các san vt dja 
phuong, gôm sü, hang thu cong m ngh, san phâm OCOP... trên dja bàn tinh 
Binh Duing. 

IV. NO! DUNG 

"Lien hoan Am th%rc BInh Dumg" lAn thir IV näm 2022. 

1. Quy mô: S krng 60 gian hang, trong do: 

- Gian hang Am thirc 40; 
9 

- Gian hang gii thiu san phâm lang nghê truyên thông, san phâm cong 
nghip nông thôn tiêu biêu, san phâm OCOP, thçrc phâm: 20. 

2. Chffong trinh khai mc, b mc 

- Lê khai mac 

+ VAn ngh chào ml'rng 

+ Tuyên b6 1 do, giâi thiu dai  biu 

+ Phát biu khai mac Lien hoan 

+ Tang hoa, qua km nim cac &Yn vj tham gia lien hoan 

+ C&t bang khai mac  lien hoan 

+ Chuang trinh biu din ngh thut. 

- LI bE mac 

+ VAn ngh chào müng 
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+ Tuyên b 1 do, giói thiu dai  biu 
+ Báo cáo t6ng kt lien hoan 

+ Trao giâi cuôc thi gian hang dçp 
" . ,, 3. Hoat dyng trong Lien hoan Am thc Binh Dirong 

3.1. Gian hang Jm thrc: Tnrng bay, trInh din và ban các mon an, thirc 
uông dc trung. 

3.2. Gian hang giói thiu, ban san phEm cüa dja phwo'ng: Trung bay, gith 
thiu và ban các m.t hang: do thu cong m ngh, san phâm lang nghe truyên 
th6ng, san ph.m OCOP, san phm cong nghip..... (Ban T chzc khóng thiét ice 
k tru-ng bay san phám tgi mat tiên cza gian hang). 

3.3. Chwo'ng trmnh ngh thuut: T chüc 01 không gian biu din h&ng dém 
tai san khau chInh cüa Lien hoan, tü dêm ngày 15-18/12/2022. 

3.4. Chãm thi "Gian hang dçp": Lüc 16h00 ngày 15/12/2022, tt câ các 
gian hang tham gia Lien hoan. 

V. KINH Pm THI)C HIN 

Sü diing ngun kinh phi dA &rçlc giao cho Trung tam Xüc tin Du ljch tinh. 
Riêng ngun kinh phi t chüc cac hoat dng biu din ngh cüa Trung tam van 
hOa, ngh thuat tinh tai  lien hoan do Trung tam Van hóa, Ngh thut thirc hin. 

VI. TIEN DQ THTC HIN 

1. Tháng 7 - 8 näm 2022 

- M?ii các dcm vj lien quan tham gia Ban T chüc Lien hoan. 

- Quy& djnh thành 1p và hçp Ban T chirc, Ban Giám kháo lien hoan. 

- Thông qua Ban Giám d6c S&, Ban T chüc lien hoan dir thão K hoach, 
the i, phiêu däng k tham gia Lien hoan. 

- Phát hành k hotch, th I, phiu Thng k tham gia Lien hoan dn các don 
vi trong va ngoái tinh. 

2. Tir ngày 15/11 dn 14/12/2022 

- Thông tin tuyen truyn v Lien hoan trên các phuong tin thông tin dai 
chi'ing, pano, áp phIch... 

- Thirc hin thi cong gian hang, cng chào, trang tn khu vire t chtrc cac 
hoat dng cüa Lien hoan. 

- Bàn giao gian hang cho các dcm vj Thng k tham gia Lien hoan. 

3. Tu' ngày 15 dn 18/12/2022 

Khai mac "Lien hoan Am thrc BInh Duong" 1.n fhir IV nàm 2022. 
VII. TO ciiijc THC HIN 

1. S& Van hóa, Th thao và Du llch 

IDA 
A C 



4 

Chü tn phi hçrp vâi các Sci, ngành, dan vi có lien quan; Uy ban nhân dan 
cac huyn, thj xâ, thành phô triên khai to chüc Lien hoan. 

1.1. Giao Trung tam Xüc tin Du ljch BInh Duang lam ca quan thirng tn1rc 
phoi hçrp phong Quan ly Du 1ch tham muu ke hoach,  the lç tham gia Lien hoan; 
phôi hqp vñ Van phông S& phát hành Kê hoach, the 1 tham gia, the 1 cuc thi 
gian hang dçp den các tinh, thành phô, dja phucmg và doanh nghip kinh doanh 
am thirc, du ljch. 

- Lira ch9n va lam vic vci dan vj thit k, thi cong gian hang cung cip cho 
dan vj tham gia Lien hoan. 

- PMi hqp vâi Trung tam Van hóa — Ngh thu.t Va các dan vi lien quan to 
chirc khai mac,  be  mac  lien hoan. 

1.2.Phông Quãn 1 Du ljch ph& hçip Trung tam Xüc tin Du ljch tham muu 
van ban dé nghj các huyn, thi, thành phô; các don vj kinh doanh am thvc; hang 
thu cong m5 ngh; lang nghe truyên thông, doanh nghip lü hàrih. . . tham gia Lien 
hoan. 

1.3. Van phông S& tham mi.ru thu mi h9p Ban t chüc, Ban giám khâo 
cuc thi; thu m?ñ di biu tham dir khai mac,  be  mac  Lien hoan; quyêt djnh thãnh 
l.p Ban t chcrc, Ban giám khâo... 

1.4. Phông K hoach Tài chInh phi hqp vói Trung tam Xüc tin Du ljch dir 
toán, quyêt toán kinh phi thrc hin lien hoan dung theo quy dnh. 

1.5. Phông Quãn l Van hóa và Gia dInh phi hqp vói Trung tam Xüc tin 
Du Ijch và dan vj có lien quan cap phép treo pano, bang ron tuyên truyên, giói 
thiêu v Lien hoan (nêu có) theo quy djnh. 

1.6. Trung tam Van hóa — Ngh thut pMi hqp vUi Trung tam Xüc tin Du 
ljch xay drng chuang trInh biu diên ngh thut phic vii dêm khai mac,  be  mac 
và t chi'rc thrc hin chuong tninh ngh thu.t hang dêm trong thi gian din ra 
Lien hoan. To chüc tuyên truyên ye Lien hoan theo nhim vii duqc giao. 

2. MÔi các S&, ngành: Cong an Tinh, Sr Y t, UBND thành ph Thu 
Du Mt; Phông Van hóa và Thông tin các huyn, thi xã, thành ph phi hçrp 

2.1. Cong an tinh 
. .. .. . De ngh cu lrc luqng ho trçr cong tac an nmh trat  tr, dieu tiet giao thong... 

trong qua trInh to chüc Lien hoan. 

2.2. S&Yt 

D nghj ci:r lirc hsqng h trq cong tác kim tra v sinh an toan thirc phm tti 
các gian hang am thrc bay ban tai  Lien hoan. 

2.3. Dài Phát thanh và Truyn hInh BInh Dirong, Báo BInh throng 

H trq Ban T ch.'ic trong cong tác tuyên truyn, quâng bá cho "Lien hoan 
Am thrc BInh Duang" lan thu IV näm 2022. 

2.4. Uy ban nhân dn thành ph6 Thu Du Mt 
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Chi do các phông, ban chirc näng, Cong an, Phông Van hóa và Thông tin, 
Trung tam Van hóa Thông tin-The thao thành phô, UBND phung Hip Thành... 
ho tr nguôn din thàp sang; nguôn nuâc sinh hoat;  cong tác dam bão an ninh trt 
tir, diêu tiêt giao thông; cOng tác phông cháy, chCta cháy; nba v sinh km dng; 
dja diem và to chüc gi Xe... trong th?ñ gian din ra Lien hoan. 

2.5. Phông Van hóa và Thông tin các huyn, th xã, thành ph 

H trg t chirc th tuyên truyn Lien hoan; dng thyi tham mi.ru UBND 
huyn, thj, thành phô phOi hçp vii các don vj kinh doanh am thc tham gia gian 
hang am thirc d.c tnmg cña dja phixcmg dê giâi thiu, quãng bá và ban tai  Lien 
hoan. 

Trén day là k hoch t chüc "Lien hoan Am thic BInh Duang" 1n thu IV 
näm 2022.!. 

No'i nhin: 
- UBND tinh BInh Duung; 
- Sà VHTFDL, Sâ Du ljch 
các tinh, thành (miii dir); 
- TT Xüc tiOn Du ljch, IT Thông tin XT Du ljch, 
TT Xüc tiên Dâu ti.r TM—Du ljch các tinh, thành; 
- Ban Giám doe S; 
- Si Y tê, Cong an tinh; 
- UBND các huyn, thj xA, thành phô; 
- Dài Phát thanh và Truyên hInh BInh Duong; 
- Báo BInh Duong; Cong thông tin dién tCr tinh; 
- PhOng VHTF các huyn, thi xa, thành phO; 
- Trung tam VH1T-TT Tp. ThU Dâu Met; 
- Thành viên Ban To chüe; _- 
- Liru: VT, TTXTDL, QLDL7 



UBND TNH BiH DUNG CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
S VAN HOA, THE THAO  VA DU LICH Dc Ip - Ttr do  - Hnh phüc   

BInh Dwcvng, ngày2Xtháng 8 nãm 2022 

VAN DA  \. 

JTHET4A  .'I LETHAMGIA 
.\ V i • A 

"Liêiihti BInh Diro'ng" Ian thif IV nãm 2022 
(Kern theo /KH-SVHTITDL ngày ~6tháng I nárn 2022) 

Can ctr k hoach  t chiirc "Lien hoan Am thirc BInh Di.rong" 1.n thur IV nàm 
2022; Ban To churc (BTC) Lien hoan thông báo den các t chüc, cá nhân Th 1 
tham gia Lien hoan nhu sau: 

I. THfl GIAN TO CHIYC 

1. Thôri gian t chüc: 04 ngày, tur ngày 15 dn ngày 18/12/2022 

2. Thii gian boat  dng h.ng ngày: tr 08h00 dn 23h00 

3. Thii gian m?i nh.n gian hang: 15h00 ngày 13/12/2022 

4. Thii gian kt thUc trang trI gian hang: tnthc 17h00 ngày 14/12/2022 

5. Khai mac:  18h00, ngày 15/12/2022 

6. Be mac:  18h00, ngay 18/12/2022 

7. Hoàn tt tháo dc gian hang, v sinh khu vrc lien hoan: tru.rOc 17h00 ngày 
19/12/2022. 

II. DO! TUqNG THAM GIA 

- Các huyn, thj xã, thành ph6 trên dja bàn tinh BInh Duccng. 

- Trung tam Xüc tin Du lich, Trung tam Thông tin Xüc tin Du ljch, Trung 
tam Xüc tiên Dâu tu - Thung mai - Du ljch các tinh mien Dông, mien Tây Nam 

Be... 
- Dcn vj, Ca nhân kinh doanh m thirc trong và ngoài tinh. 

- Các doanh nghip, Ca nhân kinh doanh du ljch lü hành; các san v,t dja 
phucrng, gôm sü, hang thu cong m5 ngh, san phâm OCOP trén dja bàn tinh BInh 
Duong. 

III. BANG K THAM GIA 

- Can cü nOi  dung  hoat  dng  tai  Lien hoan; t chüc, cá nhân l%ra chçn Va 
dang k gian hang và duqc BTC xác nhn vic däng k. Dn vj däng k np chi 
phi tham gia cho BTC trong khoàng thai gian theo quy djnh; Sau khi nh.ndiiqc 
thanh toán, BTC gun xác nhn vic thanh toán, các tâi 1iu lien quan, sci do m.t 
bang gian hang cho to chüc, cá than tham gia Lien hoan. 

- Th gian däng ky: Tü ngày phát hành K hoach,  Th 1, Phiu dang k 

lien hoan den hêt ngày 15/11/2022. 
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- Dja dim dãng k: Trung tarn Xüc tin Du Ijch tinh BInh Duong- S 239, 
du?mg ThIch Quãng Düc, TP. Thu Dâu MOt,  tinh BInh Di.rcing. 

IV. QUYEN WI CUA DOANH NGHIP Kill THAM GIA 

- Các dcm vj tham gia Lien hoan là nhUng don vj cia thông qua qua trInh 
tuyên chon và nhân ducyc Ri rnii chInh thüc tü BTC Lien hoan. 

- Các don vj tham gia së dixçic BTC cung c.p s hrcing gian hang cia dang k 
tham gia Lien hoan. 

- Dirçvc chü dng trong vic thit k và trang trI gian hang d th hin net dc 
trung cüa don vj nhisng phü hçp vói chü dê chung cUa Lien hoan. 

- Duqc sir h trg tu vn thrc hin ti.r phIa BTC. 

V. TRACH NHIM CUA DOANH NGHIEP Kill THAM GIA 

1. V phn các don vl tir chun b! 
- Chü dng trong vic thit k và trang trI gian hang. 

- Trang thit bj, diving cii phiic vij (chén, dTa, ly nhra... bàn so ch& bp, gas, 
vat phâm trang trI, các thiêt bj hiu tr thrc phâm; bàn ghé phic vii du khách 

den thu&ng thüc mOn an ti gian hang cüa don vj rnInh, khuyen khIch các don vj 
sCr dung ioti bàn inox hInh vuông 04 ghê ngôi). 

- Ch bin và giài thiu các mon an dc san cüa dja phuong, don vj; có góc 
tnrng bay (neu co). 

- Tir dçn dçp v sinh trong khu virc so ch thüc an, trong gian hang và khu 
vrc xung quanh gian hang cüa don vj mInh. 

2. V an ninh — trât tir 

- Dan vj dang k s lucing nhan viên vBTC d cp the "Don v tham gia". 
Nhân viên cüa don vj phài deo the do BTC cap trong suôt thai gian din ra Lien 
hoan. 

- Phtrang tin di chuyn cüa can b, nhân viên cüa các don vj tham gia phài 
duçic giri ti bãi xe qui djnh cOa BTC. Không mang các loi xe ôtô, môtô vào khu 
virc din ra Lien hoan, trr xe ch hang có qui djnh riêng cüa BTC. 

- Không mang ch.t gay cháy, n& các loi hoá ch.t gay hai...  trái quy dinh 
cüa Nhà nithc vào khu virc ban hang. Khuyên khIch các don vi phâi tir trang bj cac 
diing ci nâu rnrng darn bão an toàn, PCCC theo qui djnh cho gian hang cüa mInh 
và It that 01 bInh chüa cháy di dng. 

- Nghiêm c.rn t chirc b.t k' hot dng mang tInh ch.t ci bc trong khu virc 
Lien hoan. 

- Diu chinh h thng am thanh — ánh sang riêng (nu co) vüa phâi, phü hçip 
vi yêu cau cüa gian hang; tránh lam ánh hixâng các gian hang lan can. 

- Don vj có trách nhim tir bão quãn tài san, vat  ch.t cüa don vj rnInh trong 
suôt thai gian diên ra Lien hoan (ngay và dêm). Dang k danh sách nhân viên tnrc 
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ctêm (Ho ten, CMND, din thoai lien h) cho lirc luqng gi gin an ninh trt tir cüa 
BTC. 

- D nghj than viên phiic viii mc dng phic cüa dan vj hotc trang phc ljch 
sr khi tiêp khách va dam bào thai d phiic vii van minh, ljch sr doi vâi khach hang 
va các dan vj khác cüng tham gia; nghiêrn cam mçi hàth xü mang tIth chat bao 
l%rc, 1mg xü thiêu van minh trong khuon khô Lien hoan. 

- Co thlrc gi gin môi tnring cành quan chung quanh nht là khu vrc h.0 
can. 

3. V thit k và trirng bay khu virc gian hang 

- BTC thit k gian hang có din tIch (3m x 4m) theo quy djnh chung. 

- Khuyn khich các dan vj thit k, trang trI gian hang dçp theo d.c trimg 
cüa dja phuong, vüng mien ho.c cüa riêng dan vj mIth. 

- SIr d1ing dñng vi trI va din tIch dã duqc BTC b6 trI. 

- Vn chuyn san phm và các thit bj dã dang k dn dung vj trI gian hang 
cüa dan vj mith. Tránh lam ãth hix&ng den các don vj khác. 

- SIr ding các thit bj din, nuc mt cách hçp 1, tránh lang phi. BTC cung 
cap nguôn din 2 pha, ô cam sIr diing trong gian hang dáp 1mg tôi da 5Ampe, don 
vj tham gia có thu câu sIr diing cong suât ln phãi tr trang bj day dn và thông báo 
cho BTC truâc 15 ngày diên ra lien hoan và chju trách thim chi trà mci chi phi 
phát sith. 

A. 4. Ye vç sinh an toan thyc pham 

- Dan vj tharn gia cam kt trixng bay và ban dung cac san ph.m dã dàng k; 
chju trách thim ye mci thông tin, thu tic pháp l và chat luqng cüa san phâm do 
don vj mang den tham gia Lien hoan. 

- Các don vj cam kt thirc hin dñng tiêu chun an toàn v sith thrc phm; 
sIr dung nguyen vt 1iu có nguôn gôc rö rang, man thu các nguyen tàc v sith 
trong khâu chê biên, dam bào uy tin cüa don vi cUng thu uy tin chung cüa Lien 
hoan. 

- Các san phâm dóng gói mang tinh d.c san dja phuong phâi có than mac, 
thai han sIr dyng, nguôn gôc san xuât và dirge dang k vâi các ca quan chlre nàng 
theo qui djnh. 

- GiIr gin v sith chung, không xã thai xung quanh khu vrc din ra Lien 
hoan. 

- Tao diu kin t& nh.t cho don vj phii trách cong tác an toàn v sith thrc 
phâm tien hàth lay mâu kiêm nghim trong suôt qua trith diên ra Lien hoan (nu 
co) 

5. V giá ban các san phm tham gia lien hoan 
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- Cung cp cho BTC thirc dan và giá ban các mon an trong thi gian din ra 
Lien hoan, các dan vj cO quyên thay dôi thc dan theo ngày và cung cap th%rc don 
cho BTC khi có sir thay dôi. 

- CO bang niêm yt giá và cam kt ban dung giá dã dãng k, tránh trung 
hqp nâng giá ho.c giàm chat luqng san phâm ành hung den uy tin cüa Lien hoan. 

- Các don vj b trI ngtthi gii thiu các mon an và ban hang, tr thu tin và 
quãn 1 tiên hang cüa mInh. 

6. V vic tip phm 

- Các don vj tip phm ttr ngoài vào theo các 1i di riêng do BTC quy djnh, 
tránh tInh trng lam ñn täc giao thông nOi chung và khu vvc  diên ra Lien hoan noi 
riéng. 

., ' .. • • - Thai gian cho hang tiep pham hr 08g00 den 15g00 hang ngay. 

7. V vic tham gia cuc thi "Gian hang dçp" 

Trong khuôn kh Lien hoan, BTC së t chüc ch,m thi "Gian hang dçp" vào 
lOc 16h00 ngày 15/12/2022 dôi v9i tat cà các gian hang tham gia lien hoan. 

VI. CIII PHI THAM GIA LIEN HOAN 

1. Chi phi 

Các don vi däng k tham gia thanh toán mt ph.n chi phi v v sinh, din 
nuâc, may phát din dr phOng... và các khoàn chi phi khác có lien quan, cii the: 

- Khu vrc gian hang VIP, chi phi mi gian hang là 5.000.000d (näm triu 
dông). 

- Gian hang ti các khu vrc cOn lai, chi phi mi gian hang 1 4.000.000d 
(bôn triu dong). 

Do s hrqng gian hang có hn nén don vj dãng k gian hang dixçxc s&p xp 
thu tir theo thôi gian dang k2 cüa các don vj tham gia. 

2. Thanh toán 

Các don vj tham gia thanh toán chi phi gian hang v BTC Lien hoan theo 
dOng giá và thi gian qui djnh. 

Thông tin chuyén kinh phL 

Trung tam Xüc tin Du Ijch tinh BInh Duong 

Tài khoãn s: 3714.0.3020622.00000. Tai Kho bac Nha nuâc tinh BInh 
Duong. (dói vài tp the, cá nhán không n5p qua thi khoán nêu trén thI n.5p trc 
tiêo tgi bç5 phcn ké toán tgi Trung tam Xzc tién Du ljch tinh BInh Diwng theo dja 
chi. Sá 239, dwàng Thich Quáng D&c, TP. Thi Dáu M5t, tinh BInh Dwong). 

- BTC chi bàn giao mt bng gian hang, the deo và các tài 1iu lien quan khi 
don vj hoàn thành mçi thu tVc  tham gia và np dü kinh phi; 

3. Hüy tham gia và hoàn phi: 
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- Dan vj dA có Phiu dang k tham gia dtrgc coi nhu là dA dAng k chInh 
thüc, khi hüy không tham gia phâi thông báo cho BTC tri.r&c 30/11/2022. 

- Không hoàn trã phi di vci các trithng hqp hüy sau ngày 30/11/2022. 

- Chi phi chuyn tin së duçc trir vào phi hoàn trâ. Vic hoàn phi duçic thtrc 
hin sau 01 tháng sau ngày két thüc Lien hoan. 

VII. QUY D!NH  CHUNG 

- Các dcm vi tham gia phãi gui phiu däng k tham gia (theo mJu dInh kèm) 
và np chi phi gian hang ye BTC Lien hoan chm nhât là ngày 15/11/2022. 

- Thrc hin dung và dÀy dü nhUng Quy djnh cüa BTC Lien hoan. 

- Dôi vói các dan vi kinh doanh am thixc có biêu din chê biên các mon An 
thI phâi dAng k ni dung, chuang trInh hot dng ci the vôi BTC chm nhât 15 
ngày trixâc ngày Lien hoan diên ra chInh thüc dé BTC xem xét ni dung. Các dcm 
vj không duçic tr thay dôi ni dung, chrnmg trInh hott dng dA dAng k viii BTC. 

- Rác thai trong qua trInh tham gia Lien hoan, các dcm vi tham gia phái thu 
gom va xir l ye diing noi quy djnh cüa BTC. 

- Nu thu các dan vj có nhUng hot dng ãnh hu&ng dn lien hoan chung, 
hoc vi phm các qui djnh cüa BTC thI tüy theo müc d vi phm, BTC có quyên 
cAnh cáo, ph.t tiên ho,c quyét djnh ngirng hot dng cüa các dan vj vi phm. 

- Nu dan vj nào có hành vi vi phm pháp lust, BTC së giao vi vic cho; 
quan dai  din pháp lust xii 

- Trong rnçi trithng hçcp phát sinh mâu thuân hay tranh chap, quyêt djnh 
BTC sê là quyêt djnh cuôi cüng. 

1/ 
* Thông tin lien h: 

Trung tam Xüc tin Du ljch tinh BInh Duong - Dja chi: s, 239, dung ThIch 
Quàng Diirc,TP. ThU Dâu Met, tinh BInh Di.rang; Email: ttxtdl@binhduong.gov.vn;  
Din thoai lien h: 0274.3855.636 (bà VO ThUy Hang); 0983.336.356 (ong Doàn 
Quoc CuO'ng). 

Ban T chüc mong nhn duçic sir hi.thng üng thit tInh ti'r các dan vj d 
"Lien hoan Am thiic BInh Dirang" lan thu IV nAm 2022 duçic thành cong tot dçp./. 



BAN TO CHI5C LIEN HOAN AM THVC BINH DING 
LAN TH1 IV NAM 2022 

PHIEU BANG KY THAM GIA 
" . ,, Lien hoan Am thic Binh Dtro'ng Ian thir IV nam 2022 

- Thôi gian: Tr ngày 15-18/12/2022 

- Bla  dim: Cong viên Thu D.0 Met, phung Hip Thành, TP.ThÜ D.0 MOt,  tinh 
BInh Duong 

I.Thông tin dáng k 

Têndonvj: 

Dja chi 

Ma s thu 

Diên thoai Fax 

Email Website 

Nguôi lien h Chüc vi 

Email Diên thoi 

II. Bang k gian hang 

STT Khu vIc Kich thiró'c Chi phi Ghi chii 

1 
3mx4m 

12m2  
5 .000.000VND/9m2  
X gian= 

VND 
Khu virc gian hang VIP 

2 
Khu virc gian hang CY 

ban 

3mX4m= 
12m2  

4.000.000VND/9m2  
X gian= 

VND 

.. _-I .. ._e_ flflflfl LI•I ; 

S... ._ 

Stt 

.nW.,  .,: - - - - - 

. • Ten thiet b1 So kw sir ding • Ghi chu 

1 

2 



3 

4 

5 

IV. Ten các mon än/giá ban ti Lien hoan nhir sau: 

STT A Ten mon an/san pham • D• 

Gia ban/DVT Ghi chu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

V. Diu kiên thanh toán: 
1. Phirong thfrc thanh toán: 
Thanh toán b&ng tin mt hoc chuyn khoãn v: 

Ten chü tài khoán: Trung tam Xüc tin Du ljch tinh BInh Diwng 
Dja chi: 239 Thich Quâng Dirc, phithng Chánh Nghia, thành ph Thu DAu Met, 
tinh BInh Di.rang 

- Tài khoãn so: 37 14.0.3020622.00000. Ti Kho bc Nhà nuOc tinh Blnh Ducing 
2.Thô'i hn thanh toán: 

- Các don vj tham gia phài chi phi däng k2 gian hang ch.m nht là ngày 
15/11/2022. 



Sau khi Ban t, chüc Lien hoan nhn duçic kinh phi tham gia cüa don vj, viêc 
tham gia cUa don vj dixçc coi là chinh thüc. 

.,ngày thang. näm 2022 
NgLrb'i däng k 
(Ky, ghi hQ ten) 

Doii vi dàng kj tham gia vui lông giii phiê'u dãng v Trung tam Xác tiln Du ljch BInh Diwng 
trwöc ngày 15/11/2022, dia chi: so 239, dir&ng ThIch Quáng Düc, phithng Chánh Nghta, thành pho 
Thu Dáu Môt, BInh Dztcrng, so diên thoai: 0274.3855.636, email: ttxtdl(O,binhduong.gov. vn 
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