
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số:           /SVHTTDL-QLVHGĐ 

V/v mời tham quan Chương trình 

 “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2023 

 tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ 

 

Cần Thơ, ngày      tháng 01 năm 2023 

               Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể thành phố Cần Thơ; 

- Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng, THPT, THCS 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2022 của 

Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố về tổ chức các hoạt động Chào 

năm mới, Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Quý Mão 2023. 

Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa ở địa 

phương, đồng thời để gợi nhớ những ký ức, hình ảnh Nam Bộ xưa về ngày Tết 

cổ truyền của dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng thành 

phố tổ chức Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2023. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến quý cơ quan, đơn vị được 

biết thông tin và đến tham quan Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2023. 

Cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ ngày 06/01/2023 đến ngày 10/01/2023 (nhằm ngày 15 

đến ngày 19 tháng Chạp, năm Nhâm Dần) 

a) Khai mạc: Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 06/01/2023 (nhằm ngày 15 

tháng Chạp, năm Nhâm Dần). 

b) Bế mạc: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 10/01/2023 (nhằm ngày 19 tháng 

Chạp, năm Nhâm Dần). 

Riêng hoạt động “Phố Ông Đồ” và “Đọc sách ngày Xuân”: diễn ra từ ngày 

06/01/2023 đến ngày 26/01/2023 (từ ngày 15 tháng Chạp, năm Nhâm Dần đến 

mùng 5 tháng Giêng, năm Quỹ Mão). 

c) Lịch hoạt động cụ thể: 

* Trình diễn nghề thủ công truyền thống; trình diễn nghệ thuật truyền 

thống; trình diễn ẩm thực dân gian và trò chơi dân gian:  

- Sáng: Từ 07 giờ - 11 giờ. 

- Chiều: Từ 14 giờ - 17 giờ. 

- Tối: Từ 18 giờ 30 – 21 giờ. 
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* Chương trình biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu chính:  

- 19 giờ, thứ Sáu, ngày 06/01/2023: Chương trình biểu diễn nghệ thuật 

truyền thống dân tộc Việt. 

- 19 giờ, thứ Bảy, ngày 07/01/2023: Chương trình biểu diễn nghệ thuật dân 

gian dân tộc Khmer. 

- 19 giờ, Chủ nhật, ngày 08/01/2023: Chương trình biểu diễn nghệ thuật 

Đờn ca tài tử, Dân ca truyền thống dân tộc Việt. 

- 19 giờ, thứ Hai, ngày 09/01/2023: Chương trình biểu diễn nghệ thuật 

truyền thống dân tộc Việt, Hoa, Khmer, Chăm. 

2. Địa điểm: Tại Bảo tàng thành phố, số 01 Hòa Bình, phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

* Ghi chú: Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ thông 

tin đến các trường học trên địa bàn thành phố được biết để giáo viên, học sinh, sinh 

viên sắp xếp thời gian đến tham quan Chương trình nêu trên (Phối hợp thực hiện 

theo Kế hoạch số 3827/KHPH-SVHTTDL-SGD&ĐT ngày 19/10/2022 về giáo dục 

truyền thống và di sản văn hóa trong học đường, năm học 2022 - 2023). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong quý cơ quan, đơn vị phối hợp 

phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân 

được biết và đến tham quan./. 
 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Thành ủy Cần Thơ (để báo cáo); 

- TT HĐND TP. Cần Thơ (để báo cáo); 

- UBND thành phố (để báo cáo);  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở VHTTDL; 

- Phòng VH&TT quận, huyện;   

- Lưu: VT, QLVHGĐ, Thảo. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn 
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