
 ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:   428  /KH-UBND         Thừa Thiên Huế, ngày  11  tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Festival Huế 2023 
 

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 số 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 Kết luận số 362-KL/TU ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về Đề án Festival Bốn mùa; 

Căn cứ Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Festival Bốn mùa; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Festival Huế 

2023 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 giá trị đặc sắc của văn hóa Huế và văn hóa Việt Nam, khai thác thế 

mạnh về danh thắng, các loại hình lễ hội, du lịch tâm linh, thu hút du khách. 

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, để Thừa Thiên Huế thực sự 

trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. 

II. NỘI DUNG 

Năm 2023 là năm định kỳ tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế. Đặc 

biệt đây là năm kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO 

công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, 20 năm Nhã nhạc được công nhận Di sản 

Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại. Vì vậy, 02 sự kiện này sẽ là điểm 

nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động diễn ra trong năm. 

1. Chủ đề: “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển” 

2. Thời gian tổ chức: Festival Huế 2023 sẽ được tổ chức với các hoạt động 

liên tục, kéo dài trong suốt năm mở đầu bằng Chương trình Khai hội – Lễ Ban 

Sóc ngày 01/01/2023 và kết thúc bằng Chương trình Countdown ngày 

31/12/2023.  

 



2 

 

  

a) Lễ hội mùa Xuân “Xuân Cố đô” (tháng 1-3): 

Lễ hội Mùa Xuân trải dài suốt 3 tháng đầu năm, bao gồm các lễ hội cung 

đình, lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian đặc thù, với điểm nhấn là chương trình 

Khai mạc Festival Huế Bốn mùa 2023 và lễ Ban Sóc và nhiều hoạt động Tết 

cung đình và dân gian vô cùng phong phú, độc đáo với những tập tục đón Tết, 

những không gian văn hóa Tết truyền thống, cùng với các hoạt động vui chơi 

giải trí ngày xuân của Kinh đô Huế xưa kết hợp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thừa 

Thiên Huế.  

b) Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” (tháng 4 – 6): 

Lễ hội Kinh thành tỏa sáng sẽ lấy chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm 

Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO 

vinh danh kết hợp với các hoạt động Festival Nghề truyền thống Huế “Tinh hoa 

Nghề Việt” làm điểm nhấn.  

c) Lễ hội mùa Thu “Huế vào thu” (tháng 7 – 9):  

Với điểm nhấn là Lễ hội Áo dài gắn với Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế kết 

hợp các hoạt động: vui Tết Trung Thu như Lễ hội đèn lồng, Ngày hội Lân và các 

hoạt động trưng bày, sắp đặt, rước đèn lồng, quảng diễn múa lân…  

d) Lễ hội mùa Đông “Mùa Đông xứ Huế” (tháng 10 – 12):  

Lễ hội Mùa Đông xứ Huế sẽ tổ chức một số hoạt động lễ hội mới tạo cho 

không khí mùa đông xứ Huế sôi động, ấm áp hơn, đồng thời tạo ra các loại hình 

vui chơi, giải trí cho du khách thưởng ngoạn trong thời gian lưu lại Cố đô Huế 

với điểm nhấn là Festival Âm Nhạc quốc tế và Chương trình Countdown chào 

đón năm mới. 

đ) Khung chương trình các hoạt động lễ hội: 

(tại Phụ lục 01 và 02 ban hành kèm theo Kế hoạch này). 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

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

vụ, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương được giao nhiệm vụ, tự cân đối 

từ nguồn sự nghiệp và lập dự toán kinh phí cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Huy động tối đa nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Trung tâm Festival Huế 

- Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Festival Huế 2023, chủ trì, phối 

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

các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan xây dựng chương 

trình chi tiết để triển khai tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch; tham mưu 

UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức; 

- 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; 
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- Tham mưu triển khai công tác vận động tài trợ, tuyên truyền quảng bá 

hoạt động lễ hội theo nội dung được duyệt; 

- Lập dự toán các hoạt động được phân công tổ chức trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt; 

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng đề cương tuyên truyền về các 

hoạt động Festival Huế 2023; 

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

Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2023 giao. 

2. Sở Văn hóa và Thể thao  

- 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;   

- 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 của Festival Huế 2023; 

- 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 Festival Huế 2023 theo 

quy định của pháp luật; 

- 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;  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban tổ chức và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân công. 

3. Ủy ban nhân dân thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Festival Huế kết nối với các đơn vị chức 

năng xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện Festival Nghề truyền thống 

2023 và các hoạt động hưởng ứng trong khuôn khổ Festival Huế 2023; 

- Đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố 

trong quá trình diễn ra lễ hội. 

4. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện các hoạt 

động đã được phân công, với trọng tâm là chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm 

Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO 

công nhận là Di sản Văn hóa; 

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

quảng bá về Festival Huế 2023 và di sản văn hóa Huế đến với du khách trong 

nước và quốc tế; 

- 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 phục vụ Festival Huế 2023 tại những địa điểm do Trung 

tâm quản lý; 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban tổ chức và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân công. 

5. Sở Du lịch 

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện các hoạt 

động đã được phân công; 

- 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 năm (nếu có); 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Festival Huế đẩy mạnh công tác xúc tiến, 

quảng bá du lịch để thu hút du khách; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban tổ chức và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân công. 

6. Sở Ngoại vụ 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Festival Huế kết nối với Bộ Ngoại giao và 

các Đại sứ quán, nhằm thu hút sự tham gia của đối tác quốc tế vào các hoạt 

động, đồng thời tranh thủ các sự kiện, hoạt động giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm 

năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, vận động lựa chọn Huế làm 

địa điểm tổ chức; 

- Tham mưu UBND tỉnh khách mời, đón tiếp đại biểu quốc tế tại các sự 

kiện (nếu có). 

7. Công an tỉnh 

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

kiện của Festival Huế 2023; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện của các đơn vị khi đến Huế tham 

gia phục vụ các hoạt động Festival Huế 2023 lưu thông trên địa bàn tỉnh. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì xây dựng đề án tuyên truyền chung của Tỉnh gắn với các hoạt 

động Festival Huế 2023; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương triển khai công tác 

tuyên truyền Festival Huế 2023; 

- Quản lý phóng viên trong nước khi đến Huế tác nghiệp theo quy định của 

pháp luật hiện hành; 

- Phối hợp với Trung tâm Festival Huế và các đơn vị liên quan quản lý hoạt 

động báo chí tại các sự kiện của Festival Huế 2023. 

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. Sở Tài chính: Thẩm định kinh phí tổ chức các hoạt động của các đơn vị 

được phân công trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định hiện hành. 

11. Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện: Chủ động xây 

dựng chương trình các lễ hội, các hoạt động cộng đồng, hưởng ứng khác theo 
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phân công của Ban Tổ chức, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức 

thực hiện. 

12. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật: chủ động 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 Festival Huế 2023. 

13. Đề nghị Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban bảo trợ Điện Huệ 

Nam: Xây dựng phương án, phối hợp các sở, ban ngành, địa phương liên quan 

tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch. 

14. Đề nghị Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học 

Huế và Học viện Âm nhạc Huế phối hợp tổ chức và huy động lực lượng tham 

gia các hoạt động liên quan theo kế hoạch. 

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

tuyên truyền về Festival Huế 2023. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban tổ chức Festival Huế 2023 để giúp Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh chỉ đạo tổ chức Festival Huế 2023 theo Kế hoạch. 

2. Các đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể và chủ động đề xuất các giải 

pháp để tổ chức các hoạt động Festival Huế 2023 đạt mục đích đề ra. 

3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ 

xem xét và điều chỉnh các nội dung chương trình cho phù hợp với tình hình thực 

tế của địa phương./. 

 

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 
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