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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 3 năm 2022 

       

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Lễ hội Mùa Hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2022 
 

Căn cứ Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây 

dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Quyết định 143/QĐ-TTg ngày 30/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Huế, thành phố Festival của Việt Nam; Quán 

triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Hội nghị lần thứ ba Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là 

một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về 

văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Thực hiện Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Festival Bốn mùa; Kế 

hoạch số 407/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về việc triển khai tổ chức các hoạt động Festival Huế 2022 và Kết luận số 419-

KL/TU ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển thời 

gian tổ chức tháng cao điểm của Festival Huế 2022; Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội Mùa Hạ trong khuôn khổ Festival 

Huế 2022 gắn với định hướng Festival bốn mùa với các nội dung như sau:  

I. MỤC TIÊU 

Tổ chức chuỗi các hoạt động lễ hội trải dài trong năm nhằm tôn vinh quảng 

bá những nét văn hóa đặc thù của vùng đất, khai thác thế mạnh về danh thắng, 

du lịch tâm linh, thu hút du khách, phát triển kinh tế - xã hội, để Huế thực sự trở 

thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian tổ chức: Lễ hội Mùa Hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2022 sẽ 

được tổ chức với các hoạt động liên tục, kéo dài từ tháng 4/2022 đến tháng 

6/2022 với trọng tâm là các chương trình, lễ hội trong Tuần lễ Festival Huế.  

2. Lịch trình các hoạt động:  

Lễ hội Mùa Hạ (tháng 4 – 6): Festival Huế “Di sản văn hóa với Hội 

nhập và Phát triển”:  

Tháng 4: 

Hoạt động, lễ hội chính: 

- Lễ hội Điện Huệ Nam: 

Nội dung: Tái hiện và xây dựng một carnival dân gian độc đáo và có qui mô 

lớn nhất cả nước, phô diễn nét độc đáo trong trang phục cổ xưa đầy màu sắc, kết hợp 

với các hình thức diễn xướng, vũ điệu đặc trưng của Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ. 

Địa điểm: Điện Huệ Nam. 

Thời gian: Ngày 2/4 và 3/4/2022 (tức ngày 2 và 3/3 Âm lịch). 
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Đơn vị chủ trì: Ban Bảo trợ Điện Huệ Nam. 

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Festival Huế, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung 

tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. 

- Giải chạy VNExpress Marathon Huế.  

Thời gian: ngày 10/4/2022. 

Đơn vị chủ trì: Báo Điện tử VNExpress. 

Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Festival Huế 

- Festival Diều Huế 

Hoạt động chính: Nghệ thuật làm Diều, không gian trưng bày nghệ thuật 

tạo hình Diều, trình diễn nghệ thuật thả Diều…  

Thời gian: Từ ngày 16/4 đến ngày 23/4/2022 tại công viên Tứ Tượng, địa 

điểm biểu diễn thả Diều tại Quảng trường Ngọ Môn và Phu Văn Lâu 

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Festival Huế.  

Đơn vị phối hợp: Các CLB Diều Huế. 

- Lế Tế Giao: Một lễ hội cung đình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, với ước 

nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. 

Thời gian: Ngày 16/4/2022 (26/3/2022 Âm lịch).  

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. 

Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Ngày Hội Huế - Kinh đô ẩm thực: 

Thời gian: Từ ngày 30/4 - 01/5/2022 

Địa điểm: Dự kiến Cung An Định, thành phố Huế. 

- Hoạt động: 

+ Chương trình khai mạc, bế mạc. 

+ Gian hàng: nơi diễn ra các hoạt động bán và giới thiệu về ẩm thực. Các 

nghệ nhân hoặc đơn vị sản xuất ẩm thực sẽ vừa trưng bày và bán các sản phẩm 

đặc trưng của ẩm thực Huế.  

+ Quảng diễn: nơi thực hiện quảng diễn và talk show các món ăn đặc biệt; 

quảng diễn một số món ăn đặc trưng của Huế. Mỗi nghệ nhân quảng diễn theo lịch 

60 phút/nghệ nhân. Có bố trí khu vực ghế ngồi của khán giả, và màn hình Led cùng 

âm thanh để trình bày cách thực hiện cũng như nguyên liệu của các món ăn. 

+ Tổ chức dạ tiệc cung đình gắn với công bố kỷ lục về ẩm thực cung đình Huế. 

Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch 

Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Huế, Trung 

tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Trung tâm Festival Huế, Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam, Hiệp hội 

Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế, các doanh nghiệp 

dịch vụ du lịch. 

- Hoạt động hưởng ứng: 

+ Giải Xe đạp Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh 

Thời gian: Từ ngày 15/4 - 30/4/2022 
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Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

+ Lễ hội Đua thuyền: 

Thời gian: Ngày 30/4/2022 tại Thị trấn Lăng Cô. 

Đơn vị chủ trì: UBND Huyện Phú Lộc. 

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Festival Huế, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch. 

+ Triển lãm “Búp bê truyền thống Nhật Bản” 

Thời gian: Trong tháng 4/2022 

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

Tháng 5: 

Hoạt động, lễ hội chính: 

- Chương trình Đại lễ Vesak: Ngày 14/5 và 15/5/2022 tại Nghinh Lương 

Đình do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện; 

- Tuần lễ Ẩm thực chay: Ngày 14/5 và 15/5/2022 tại công viên Lý Tự Trọng.  

- Hoạt động hưởng ứng: 

+ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX  

Thời gian: Ngày 19/5/2022. 

Địa điểm: Sân Vận động Tự Do Huế. 

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa Thể thao. 

+ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh 

Thừa Thiên Huế lần thứ XIV tại Nam Đông 

Thời gian: trong tháng 5/2022 

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa Thể thao. 

+ Triển lãm “Tên Người - Hồ Chí Minh"  

Thời gian: Trong tháng 5/2022 

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa Thể thao. 

+ Hoạt động âm nhạc đường phố. 

Tháng 6:  

Hoạt động, lễ hội chính: 

- Ngày Hội Sen Huế 2022: “Sen - Tinh hoa của đất trời” 

 Thời gian: Từ ngày 04 - 05/6/2022 

 Địa điểm: Dự kiến Công viên Tứ Tượng, đường Lê Lợi, thành phố Huế. 

- Hoạt động: 

+ Sắc sen: Chương trình trình diễn BST áo dài “Sen”, đan xen giữa các 

màn trình diễn áo dài là các chương trình ca múa nhạc đặc sắc. 

+ Vị Sen: Các hoạt động trưng bày, giới thiệu về ẩm thực sen. Các nghệ 

nhân ẩm thực sẽ vừa trưng bày và bán các sản phẩm được chế biến từ sen (Trà 

sen, chè hạt sen…). 

+ Hương sen: Quảng diễn một số nghề truyền thống có sử dụng hình ảnh 

của sen (Tranh Trúc Chỉ, Nón lá sen, Hoa sen giấy...). Xây dựng các khu vực 

trang trí thực cảnh phục vụ khách chụp hình lưu niệm.  
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Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch 

Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố 

Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin 

và Truyển thông, Trung tâm Festival Huế, Hội nhiếp ảnh; Công ty Đầu tư và 

Truyền thông Kinh Đô, Trúc Chỉ Huế, các cơ sở kinh doanh sản phẩm nón lá 

sen, hoa sen giấy, áo dài… 

- Chuỗi hoạt động trong đề án Ngày hội Áo dài  

Hoạt động chính: 

+ Các hoạt động diễn ra vào dịp húy kỵ Chúa Nguyễn Phúc Khoát 

(18/6/2022, tức 20/5 Âm lịch), bao gồm các hoạt động hành hương, dâng hương tri 

ân Chúa Nguyễn Phúc Khoát, đêm nghệ thuật trình diễn Áo dài, triễn lãm ảnh... 

Thời gian: Từ ngày 18/06 đến ngày 19/06/2022 

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa Thể thao. 

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Festival Huế, Sở du lịch 

-  Tuần lễ Festival Huế “Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển”: 

với trọng tâm là các chương trình, lễ hội vào cuối tháng 6, từ ngày 25/6/2022 đến 

ngày 30/6/2022.  

+ Chương trình “Đêm hội khai màn”:  

Nội dung: chương trình mở màn cho chuỗi hoạt động Festival nghệ thuật đã 

được định vị của Huế, quy tụ các đoàn nghệ thuật đặc sắc của Huế, các đoàn, nhóm 

nghệ thuật và ca sĩ độc lập có tính đặc thù, có chất lượng nghệ thuật cao ở các vùng 

văn hóa của Việt Nam và quốc tế.  

Thời gian: 20 giờ 00 phút, ngày 25/6/2022. 

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Festival Huế 

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương liên quan. 

+ Chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc 

tế: Tại các sân khấu Đại Nội, Cung An Định và các sân khấu cộng đồng khác.  

Thời gian: Các ngày 26/6, 27/6, 28/6 và 29/6/2022.  

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Festival Huế. 

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương liên quan. 

+ Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”:  

Nội dung: Lễ hội đường phố sẽ được tổ chức với kịch bản và phương thức 

mới, khai thác các tuyến đi bộ, tuyến phố du lịch, bố trí khung giờ hợp lý để tạo 

không khí lễ hội sôi động trong thời gian diễn ra Festival.  

Thời gian: Vào buổi chiều các ngày 26 và 28/6/2022 trên các tuyến phố 

chính của thành phố Huế. 

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Festival Huế. 

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương liên quan. 

+ Chương trình tôn vinh giá trị di sản văn hóa cung đình Huế: sẽ do 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì, nghiên cứu lựa chọn. 

Thời gian: Ngày 27/6/2022. 
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+ Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn:  

Thời gian: Ngày 29/6/2022. 

Đơn vị chủ trì: Gia đình Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Festival Huế, Sở Văn hóa và Thể thao. 

+ Lễ hội Áo dài:  

Nội dung: Trình diễn áo dài nghệ thuật tại một trong các công trình kiến 

trúc của Huế, khẳng định giá trị thương hiệu Lễ hội Áo dài trong Festival Huế. 

Thời gian: Ngày 30/6/2022. 

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Festival Huế.  

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương liên quan và các đơn vị tổ 

chức, nhà thiết kế áo dài. 

Hoạt động hưởng ứng: 

+ Lễ hội Bia.  

Thời gian: Các ngày 26/6 và 27/6/2022 tại Công viên 3/2. 

Đơn vị chủ trì: Công ty CarlsbergViệt Nam. 

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Festival Huế. 

- Lễ hội “Chợ quê ngày hội” 

Thời gian: Từ ngày 26/6 đến ngày 30/6/2022 tại thị xã Hương Thủy. 

Đơn vị chủ trì: UBND thị xã Hương Thủy. 

+ Hội chợ thương mại Quốc tế do Sở Công Thương chủ trì; 

+ Lễ hội Sen Huế phối hợp Tập đoàn Đa Biên 

Thời gian: Trong tháng 6 năm 2022. 

 Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

+ Giải Lân Sư Rồng quốc gia 

Thời gian: Trong tháng 6 năm 2022. 

 Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

+ Giải Vô địch trẻ JuJitsu quốc gia 

Thời gian: Từ ngày 15/6 - 24/6/2022 

+ Giải Vô địch Đá cầu bãi biển toàn quốc 

Thời gian: Từ ngày 20/6 - 25/6/2022. 

 Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

+ Triển lãm “Chế độ y quan Triều Nguyễn” 

Thời gian: Trong tháng 6 năm 2022. 

Địa điểm: Không gian nghệ thuật Lê Bá Đảng. 

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao; Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I. 

+ Hội thảo “Vương triều Nguyễn - giai đoạn thiết lập và hưng thịnh”  

Thời gian: Trong tháng 6 năm 2022. 

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Morin. 

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

Đơn vị phối hợp: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh. 
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+ Triển lãm "Ký họa Di sản Cố đô Huế 2022" và hoạt động trưng bày 

trình diễn áo dài nhân dịp Festival Huế 2022 

Thời gian: Trong tháng 6 năm 2022. 

 Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

1. Ngân sách nhà nước: Trên cơ sở các hoạt động được phân công nhiệm 

vụ, Trung tâm Festival Huế và các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương được 

giao nhiệm vụ, tự cân đối từ nguồn sự nghiệp và dự toán kinh phí cụ thể trình 

UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Trung tâm Festival Huế 

a) Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Festival Huế 2022, chủ trì, 

phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, 

các cơ quan liên quan xây dựng chương trình chi tiết để triển khai tổ chức các 

hoạt động theo Kế hoạch; 

b) Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh lựa chọn đoàn nghệ thuật của các địa phương, các quốc gia, vùng 

lãnh thổ mời tham gia vào các chuỗi sự kiện phù hợp; 

c) Theo dõi, đôn đốc các đơn vị xây dựng kịch bản các chương trình để báo 

cáo Ban Tổ chức và Ủy ban nhân dân tỉnh; 

d) Tham mưu triển khai công tác vận động tài trợ, tuyên truyền quảng bá 

Festival theo nội dung được duyệt; 

đ) Lập dự toán các hoạt động Tuần lễ Festival Huế trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt; 

e) Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng đề cương tuyên truyền về 

các hoạt động Lễ hội Mùa Hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2022; 

g) Chuẩn bị chu đáo cho các cuộc họp báo; 

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2022 giao. 

2. Sở Văn hóa và Thể thao  

a) Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết 

và tổ chức thực hiện các chương trình nghệ thuật và lễ hội đã được phân công 

trong kế hoạch này;   

b) Chủ trì phối hợp với Trung tâm Festival Huế kết nối với các đơn vị chức 

năng, các chương trình hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn 

thiện các nội dung chương trình.; 

c) Chịu trách nhiệm kịp thời thẩm định và cấp phép cho các tổ chức và cá 

nhân tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật và lễ hội tại Lễ hội Mùa Hạ theo 

quy định của pháp luật; 

d) Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Festival Huế trong việc triển khai các 

hoạt động quảng bá trực quan, phù hợp với yêu cầu chung của Ban Tổ chức;  
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e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban tổ chức và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh phân công. 

3. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 

a) Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện các 

hoạt động đã được phân công; 

b) Phối hợp với Trung tâm Festival Huế tăng cường công tác tuyên truyền, 

quảng bá về Lễ hội Mùa Hạ và di sản văn hóa Huế đến với du khách trong nước 

và quốc tế; 

c) Chỉ đạo các đơn vị liên quan của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 

phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng của Ban Tổ chức 

triển khai các hoạt động tại những địa điểm do Trung tâm quản lý; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban tổ chức và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh phân công. 

4. Sở Du lịch 

a) Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện các 

hoạt động đã được phân công; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch kết nối và tổ chức tốt các sự kiện du lịch trong thời gian diễn ra các hoạt 

động Lễ hội Mùa Hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2022 (nếu có); 

c) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Festival Huế đẩy mạnh công tác xúc 

tiến, quảng bá du lịch để thu hút du khách; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban tổ chức và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh phân công. 

5. Sở Ngoại vụ 

a) Tham mưu UBND tỉnh khách mời, đón tiếp đại biểu quốc tế (nếu có); 

b) Phối hợp với Trung tâm Festival Huế hỗ trợ các đoàn nghệ thuật quốc tế 

khi đến Huế tham gia Tuần lễ Festival Huế ; phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông quản lý phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

6. Công an tỉnh 

a) Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra các sự 

kiện; 

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện của các đơn vị khi đến Huế 

tham gia phục vụ các hoạt động lưu thông trên địa bàn tỉnh. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí 

địa phương triển khai công tác tuyên truyền Lễ hội Mùa Hạ trong khuôn khổ 

Festival Huế 2022 ; 

b) Quản lý phóng viên trong nước khi đến Huế tác nghiệp theo quy định 

của pháp luật hiện hành; 

c) Phối hợp với Trung tâm Festival Huế và các đơn vị liên quan quản lý 

hoạt động báo chí tại các sự kiện. 

8. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 
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a) Lập danh sách khách mời tham gia các hoạt động chính trong khuôn khổ 

Festival Huế 2022 trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; phát hành 

giấy mời cho đại biểu theo danh sách được duyệt; 

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch đón tiếp đại biểu khi 

đến dự các sự kiện; 

c) Thực hiện nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 

9. Sở Y tế: Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo công tác y tế, phòng 

chống dịch bệnh cho tất cả các sự kiện. 

10. Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: phối hợp với Trung 

tâm Festival Huế xây dựng kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, quản lý, sử dụng lực 

lượng tình nguyện viên phục vụ các hoạt động . 

11. Sở Công Thương: Chủ động lập kế hoạch tổ chức Hội chợ trong nước 

và quốc tế gắn với các hoạt động Festival Huế 2022. 

12. Sở Tài chính: Thẩm định kinh phí tổ chức; phối hợp triển khai công 

tác vận động tài trợ, quản lý các nguồn thu, chi của Festival Huế trình Chủ tịch 

UBND tỉnh theo quy định hiện hành. 

13. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Phối hợp chỉ đạo, định hướng công 

tác tuyên truyền. 

14. Đề nghị Ban bảo trợ Điện Huệ Nam: Xây dựng phương án phối hợp 

với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các sở, ngành, địa phương liên 

quan tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam theo Kế hoạch. 

15.  Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Học viện Âm nhạc Huế, 

Trường Đại học Nghệ thuật Huế, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật: 
chủ trì, phối hợp với Trung tâm Festival Huế, Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn 

vị liên quan tổ chức một số hoạt động văn hóa nghệ thuật hưởng ứng. 

16. Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Phong 

Điền, Quảng Điền, Phú Lộc và các đơn vị liên quan: chủ động xây dựng chương 

trình các lễ hội, các hoạt động cộng đồng, hưởng ứng khác theo phân công của 

Ban Tổ chức, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban TGTW (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ: VHTT&DL, Ngoại giao (để báo cáo); 

- TVTU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- CT và các PCT.UBND tỉnh; 

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, TP Huế; 

- VP: CVP, các PCVP và các CV;  

- Lưu: VT, VH. 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 

 

 


		2022-03-31T17:28:28+0700


		2022-03-31T17:28:46+0700




