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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Hà Nội, ngày21 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn hóa và Thể thao;
Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Tổ
chức định kỳ Ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng
bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021-2030”; nhằm
tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời tạo điều
kiện để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên vùng đồng bào các dân
tộc giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức các Ngày hội và Liên hoan văn hóa
nghệ thuật các dân tộc thiểu số (gọi tắt là Ngày hội) năm 2022 như sau:
1. Danh mục các Ngày hội dự kiến tổ chức trong năm 2022
a) Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao lần thứ II, tại tỉnh Thái Nguyên;
b) Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ
XV, tại tỉnh Phú Thọ;
c) Ngày hội Văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ lần thứ VIII, tại tỉnh Sóc Trăng;
d) Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam Lào lần thứ III, tại tỉnh Thanh Hóa;
đ) Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực
phía Bắc lần thứ I, tại Hà Nội.
(Ghi chú: Các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Sóc Trăng đã nhận
cờ luân phiên đăng cai tại các Ngày hội trước đó)
2. Đối tượng tham gia: Diễn viên, nghệ nhân, vận động viên quần chúng
các dân tộc thiểu số sinh sống tại các tỉnh, thành phố.
3. Nội dung các hoạt động: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn
trang phục dân tộc; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt
văn hóa các dân tộc; Trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; Trưng bày, triển
lãm các đặc trưng văn hóa, ẩm thực các dân tộc; Tổ chức hoạt động thể thao
truyền thống và trò chơi dân gian; Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du
lịch cộng đồng…
4. Thời gian: Diễn ra trong 03 ngày/Ngày hội (không kể ngày đi và về).

