Sáng ngày 11/2/2019 (tc Mông 7 Tt), ti di tích vn hóa - lch s n Thánh s Th Rèn TDP Thun An Phng c Thun - TX Hng Lnh din ra l Khai h u xuân K Hi.

Lê tê truyên thông tai ên
Tng truyn n Thánh s Th Rèn c xây dng t thi nha Lý (khoang th k th XI). Trc ây, n có tên là Võ Miu,
c nhân dân xây dng lên th cúng các v thn t sáng lp ra ngh rèn. Nhng nm gn ây, c s quan tâm ca
cp y, chính quyn và nhân dân, các du khách thp phng, các nhà ho tâm, n c trùng tu, tôn to và nâng
cp nhà Thng in, H in và chnh trang li khuôn viên vi tng kinh phí hàng trm triu ng. Nh vy, n ngày mt
khang trang hn, ghi nhn công lao óng góp ca thê th hôm nay giúp con cháu mai sau bit hng v tâm
linh, hng v ngun ci.
Khai h u xuân là l hi truyn thng có t xa xa, c t chc hàng nm vào ngày mông 7 thang Giêng Âm lich
hàng nm nhm tng nh các v quan thn triu Lý ã có công lao giúp bà con nhân dân khai hoang, lp
làng, phát trin sn xut, an c lc nghip. L hôi cng ánh du thi im bà con nhân dân xung ng sn xut u nm,
sau mt thi gian vui tt ón xuân Mu Tut.

Sau phân lê la ên phân hôithu hut rât nhiêu ngi dân tham gia
Cùng vi vic làm l t Thánh s Th rèn, phng c Thun còn t chc các hot ng giao lu vn ngh, thi u y gy. L hi
thu hút ông o bà con nhân dân, du khách trong và ngoài a phng v khn l, cu an, cu lc, cu tài u nm
cu cho mt nm ma thun gió hòa, mùa màng sinh sôi, cây ci âm chi ny lc, làm n gp nhiu thun li cùng
chung sc xây dng phng c Thun sm tr thành ô th vn minh và hin i/.
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