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 Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính 

trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và trường 
học đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố Huế; 

- UBND các huyện, thị xã trong tỉnh; 
- Các cơ quan Thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; 

- UBND 27 phường thuộc thành phố Huế. 
 

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Festival Huế tại 
Công văn số 08-KL/TU ngày 11/11/2020; Công văn 10635/UBND-VH ngày 

24/11/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Thông báo số 33-TB/TU ngày 
28/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về công tác tổ chức Festival nghề 

truyền thống Huế 2021; tiếp nối thành công của 8 kỳ Festival nghề truyền thống 
Huế, UBND thành phố Huế sẽ tổ chức Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 
IX - 2021 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”. Đây là một sự kiện kinh tế và văn 

hóa nghệ thuật tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế với 

mục tiêu gìn giữ, tôn vinh và phát triển các nghề thủ công truyền thống. 

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 

2021, UBND Thành phố, Ban Tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2021 
trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức 

chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, trường học đóng trên 
địa bàn thành phố, các cơ quan Thông tấn báo chí Trung ương và địa phương và 
UBND các phường về một số nội dung liên quan đến thời gian tổ chức Festival 

nghề truyền thống Huế 2021 như sau: 

1. Về thời gian tổ chức:  

Festival nghề truyền thống Huế 2021 diễn ra từ ngày 29/5 - 26/6/2021 
(thay vì diễn ra từ ngày 27/5 đến 31/5/2021 như kế hoạch trước đây) (Lễ khai 

mạc vào ngày 12/6/2021 và Lễ bế mạc ngày 18/6/2021). 

2. Về chương trình dự kiến: 

2.1. Các sự kiện chính thức:  

- Cuộc thi thiết kế sản phẩm thủ công: thời gian tổ chức: 15/4/2021 đến 

7/6/2021. 

- Trại sáng tác điêu khắc “Hồi sinh”: thời gian tổ chức: 28/5 - 06/6/202 

tại Công viên Kim Long. 



- Tuần lễ Thời trang Áo dài Huế - Di sản sống: thời gian tổ chức: 29/5 – 
5/6/2021 tại đường đi bộ trên sông Hương. 

- Hội sách Huế 2021: thời gian tổ chức: 29/5 - 6/6/2021 tại Đường đi bộ 
Nguyễn Đình Chiểu và Công viên Tứ tượng. 

- Triển lãm Điêu khắc gỗ “Hồi sinh”: thời gian tổ chức: 7/6 - 26/6/2021 

tại Công viên Kim Long. 

- Lễ hội Ẩm thực Huế: thời gian tổ chức: 29/5 - 26/6/2021 tại Công viên 

Thương Bạc. 

- Khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế: thời gian tổ chức: 

12/6/2021 tại Kỳ Đài. 

- Không gian Tôn vinh Nghề Truyền thống Việt Nam và Quốc tế: thời 

gian tổ chức: 12/6 - 18/6/2021 tại đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, Trục không 
gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể 

thao (cơ sở 25 Lê Lợi) 

- Triển lãm thiết kế sản phẩm thủ công: thời gian tổ chức: 12/6  - 

18/6/2021 tại Trung tâm văn hóa làng nghề Huế - 15 Lê Lợi. 

- Lễ Tế tổ Bách nghệ & Lễ rước: thời gian tổ chức: 18/6/2021 tại Nghinh 

Lương Đình. 

- Bế mạc Festival Nghề truyền thống Huế: thời gian tổ chức: 18/6/2021 
tại Phu Văn Lâu & Nghinh Lương Đình. 

- Talkshow I have a dream – Tôi có một giấc mơ: thời gian tổ chức: 15/6 
– 18/6/2021 tại Trung tâm văn hóa làng nghề - 15 Lê Lợi. 

- Liên hoan Ca Huế: thời gian tổ chức: 20/6 – 26/6/2021 tại nhiều địa 
điểm 

- Bình chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu: thời gian tổ chức: 
12/6 - 18/6/2021 tại đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. 

- Đêm nhạc nhớ Trịnh Công Sơn - Những sớm mai Việt Nam: thời gian 
tổ chức: 13/6/2021 tại Quảng trường Kỳ Đài. 

- Lễ hội quảng diễn đường phố “Tuồng Huế” – Ngàn xưa âm vọng: 
thời gian tổ chức: 07 giờ 13/6/2021; lộ trình: Bình An Đường – Chi Lăng – Trần 

Hưng Đạo – Lê Duẩn – Nghênh Lương Đình – Cửa Quảng Đức – Đường 23/8 – 
Cửa Hiển Nhơn – Duyệt Thị Đường. 

- Đường Bia: thời gian tổ chức: 18/6 - 22/6/2021 tại đường Trịnh Công 

Sơn. 

2.1. Các sự kiện hưởng ứng: 

- Cuộc thi Marathon Huế (Yeah1): thời gian tổ chức: 29/5/2021 tại nhiều 
địa điểm. 

- Triển lãm tranh trúc chỉ: thời gian tổ chức: 29/5 - 26/6/2021 tại số 5 
Thạch Hãn, thành phố Huế. 



- Trình diễn ảo thuật đường phố: thời gian tổ chức: 29/5 - 06/6/2021 tại 
đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. 

- Đi xe đạp tre tại đường xe đạp bên sông Hương: thời gian tổ chức: 
29/5 - 26/6/2021 tại tuyến xe đạp công viên bên sông Hương 

- Phong nhạc (Yeah1): thời gian tổ chức: 30/5/2021 tại Quảng trường Ngọ 

Môn. 

- Trưng bày “Tinh hoa mỹ nghệ than đá Quảng Ninh: thời gian tổ chức: 

04/6 - 30/6/2021 tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, số 01 đường 23 tháng 8. 

- Trưng bày “Hương vị chè Huế”: thời gian tổ chức: 08/6 - 26/6/2021 tại 

Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao, số 25 Lê Lợi. 

- Lễ hội Diều: thời gian tổ chức: 12/6 - 18/6/2021 tại Công viên Phan Bội 

Châu. 

- Biểu diễn thư pháp: thời gian tổ chức: 12/6 - 18/6/2021 tại Công viên 

Phan Bội Châu. 

- Triển lãm tranh trúc chỉ mùa Xuân mới: thời gian tổ chức: 12/6 - 

18/6/2021 tại Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao Thành phố, 25 Lê Lợi. 

- Liên hoan sắc màu tuổi thơ: thời gian tổ chức: 13/6 - 17/6/2021 tại Nhà 

Thiếu nhi Huế và Công viên Lý Tự Trọng. 

- Bài chòi: thời gian tổ chức: 13/6 -15/6/2021 tại Công viên Thương Bạc 

- Triển lãm Kim bảo (Ấn vàng) thời Nguyễn: thời gian tổ chức: khai mạc 

08 giờ 14/6/2021 tại Lầu Ngũ Phụng - Ngọ Môn Huế 

- Cờ người: thời gian tổ chức: 17/6 - 18/6/2021 tại Công viên Thương Bạc. 

- Đại hội nhạc Rap: thời gian tổ chức: 19/6/2021 tại Trung tâm Thể thao 
tỉnh Thừa Thiên Huế, số 01 Hà Huy Tập. 

UBND thành phố Huế trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị được 
biết, đồng thời có kế hoạch phối hợp với Ban Tổ chức góp phần tổ chức thành 

công Festival nghề truyền thống Huế 2021.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban TV Tỉnh ủy; 
- UBND Tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;          (để b/c) 
- Các Sở, cơ quan, đoàn thể,  
ban ngành của Tỉnh; 
- TVTU, TTHĐND TP; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Các Ban Đảng của Thành ủy; 
- Thành viên BTC Festival nghề truyền 
thống Huế 2021; 
- Các đơn vị bảo trợ thông tin Festival nghề 
truyền thống Huế 2021; 
- Cổng TTĐT: Tỉnh &TP; 
- VP: LĐ&CV; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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