C mi Tt n xuân v, trên a bàn qun Liên Chiu li din ra nhiu hot ng vn hóa ngh thut phong
phú phc v nhu cu gii trí ca ngi dân toàn qun.
Bên cnh nhng loi hình vui chi gii trí hin i, giai iu bài chòi vi nhng ca t i thng, dung d vn
luôn gi mt v trí quan trng trong i sng tinh thn ca ngi dân Liên Chiu. Và lu gi, phát huy
nhng giá tr truyn thng ca bài chòi, trong dp Tt K Hi nm 2019, trên a bàn qun s có 3 im
chính t chc hô hát bài chòi: T mng 2 cho n mng 8 Tt phng Hòa Khánh Nam, t mng 1 n
mng 10 Tt 2 phng Hòa Minh và Hòa Hip Nam. Ngay ti các im t chc hô bài chòi còn din
ra các trò chi dân gian có thng, hô lô tô,… Các hot ng này làm không khí thêm gn gi, gn
kt cng ng. Ông Phm Trng - Công chc vn hóa xã hi phng Hòa Hip Nam cho bit: Tính n
nay công tác chun b phng ã i vào hoàn thin, ã sn sàng phc v bà con.

Mt s hot ng l hi din ra trên a bàn qun
Mt im nhn na trong chui các hot ng dp Tt là ch hoa xuân - mt hot ng vn hóa thng niên c
t chc bên cnh công viên trung tâm hành chính qun bt u t ngày 25/1 và kt thúc vào ngày
4/2 nhm ngày 30 âm lch. Vào nhng ngày cui cùng ca tháng Chp, ngi dân Liên Chiu
thng n ây thng hoa và chn cho mình nhng chu cây ng ý trang trí trong nhà ngày Tt vi a
dng các chng loi: t hoa mai, ào, cúc, hng n qut, cam king… tt c u có th tìm thy ti ch hoa.
Theo bà Nguyn Th Thu Tho - Phó Trng phòng Kinh t qun Liên Chiu: Nm nay s lng ngi
ng ký lô bán hoa tng hn so vi nm trc.

Khác vi nhng nm trc, giao tha Tt K Hi nm nay ngi dân Liên Chiu s c chng kin nhng màn
pháo hoa p mt trong thi khc thiêng liêng chuyn giao gia nm c và nm mi ngay ti Trung
tâm Hành chính qun Liên Chiu vào 0h ngày 5/2 nhm 30 Tt.
Ngoài các hot ng din ra trc và trong Tt, các hot ng sau Tt cng không kém phn sôi ni vi L
hi ình làng gia ph Hòa Minh din ra t mng 10 n 12 âm lch ti khu vn hóa ình làng Hòa M,
phng Hòa Minh; Gii ua thuyn truyn thng m rng "Mng ng ón Xuân" ti cu Nam Ô, sông
Thy Tú phng Hòa Hip Bc, ra quân Tt trng cây vào ngày mng 9 ti Trung tâm hành chính
qun…
Ông Trng Công Hiu - Trng phòng Vn hóa Thông tin qun chia s: Có th nhn thy, các hot
ng vn hóa ngh thut ngày xuân Liên Chiu u mang hi hng thun túy ca mt cái Tt c truyn. Bi
xã hi ngày càng phát trin, các trào lu ng i ngoi nhp ang dn th ch cho các loi hình ngh
thut dân gian mang m bn sc dân tc. Vì vy, va m bo các hot ng gii trí cho ngi dân vui
xuân ón tt va bo tn và phát huy nhng giá tr truyn thng luôn là vn c các ngành chc nng
quan tâm.

Phm Bình.

