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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tổ chức “Hội Xuân - 2023”                                      

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Triển lãm 

văn hoá nghệ thuật Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức “Hội Xuân - 2023”. 

- Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 01 năm 2023. 

- Địa điểm: Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Số 2 phố 

Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). 

Điều 2. Kinh phí tổ chức thực hiện: 

- Nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Trung tâm 

Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam; 

- Nguồn kinh phí của các đơn vị tham gia hoạt động; 

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám 

đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các đơn 

vị tham gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông; 

- Trung tâm TLVHNTVN (để thực hiện); 

- Các đơn vị liên quan (để phối hợp); 

- Lưu: VT, VP (TKBT), ĐH.12. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Tạ Quang Đông 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

_____________ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________________________ 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Hội Xuân - 2023” 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng 01 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

Chào mừng năm mới 2023 và Tết cổ truyền Quý Mão của dân tộc, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội Xuân - 2023” với 

các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Là hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/22/1930 - 03/22/2023), mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang 

vinh, mừng xuân Quý Mão. 

- “Hội Xuân - 2023” tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, có ý 

nghĩa thiết thực, tiết kiệm và an toàn nhằm tạo điều kiện tốt cho nhân dân Thủ đô 

và các vùng lân cận mua sắm, vui chơi, giải trí lành mạnh trong dịp Tết Nguyên 

đán, qua đó giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

- Là nơi các đơn vị, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, trưng bày, giới 

thiệu sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. 

2. Yêu cầu 

- “Hội Xuân - 2023” được tổ chức trang trọng gắn với các sự kiện chính trị, 

văn hóa, kinh tế của đất nước. 

- Hàng hóa trưng bày tại hội chợ có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm theo quy định của Nhà nước.  

- Các hoạt động cần được tổ chức tiết kiệm, lành mạnh, an toàn. 

II. TÊN GỌI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Tên gọi: "Hội Xuân - 2023"  

2. Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 01 năm 2023  

                       (tức ngày 19 đến 24 tháng Chạp). 

3. Địa điểm: Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam  

                      (Số 2 phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) 

III. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

1. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

2. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam. 

3. Đơn vị phối hợp thực hiện 

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; 
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- Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Lạng Sơn, Hà Giang; 

- Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp; 

- Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; 

- Liên minh Hợp tác xã các tỉnh/thành phố: Điện Biên, Sơn La, Hà Nam, 

Bắc Kạn, Lai Châu… 

- Tổ chức phi chính phủ It Beautiful Việt Nam; 

- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hàng tiêu dùng; 

- Các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên, phóng viên. 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Triển lãm ảnh “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” 

1.1. Mùa xuân trên các vùng miền đất nước: 

- Những lễ hội đầu xuân, phong cảnh mùa xuân, đón tết mừng xuân của nhân 

dân các vùng miền trên cả nước. 

- Xuân về ở vùng cao Tây Bắc, Việt Bắc: Giới thiệu không khí vui tươi, 

phấn khởi đầu năm mới với các nghi lễ, lễ hội truyền thống, phong tục tập quán 

đón Tết vui xuân đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao. 

- Tết ở Hà Nội xưa và nay: Giới thiệu những nét đẹp văn hóa của người Hà 

Nội đón tết xưa, tết nay với các nghi lễ, phong tục ăn Tết, lễ Tết, chơi Tết và vui 

tết đón xuân chào năm mới. 

- Huế vào xuân: Giới thiệu sắc màu văn hóa Huế với các lễ hội, di tích, danh 

thắng, nét đẹp truyền thống; sự vươn lên của vùng đất và con người Cố đô trong 

tiết trời mùa xuân. 

- Xuân về trên vùng đất Tây Nguyên: Các dân tộc Tây Nguyên vui mừng 

đón năm mới với các hoạt động lễ hội truyền thống, phong tục tập quán; các danh 

thắng, di tích lịch sử khi mùa xuân đến. 

- Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh: Giới thiệu các hoạt động vui tươi 

đón xuân tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

-  Xuân về trên miền biên giới, hải đảo: Những hình ảnh sinh động thắm tình 

quân dân miền biên giới, hải đảo vui tết đón xuân. 

1.2. Xuân Quê hương:  

- Hình ảnh đồng bào đang sinh sống tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế 

giới về quê đón tết, tham dự các hoạt động "Xuân quê hương". 

 - Hình ảnh đón Tết cổ truyền của kiều bào Việt Nam tại các nước. 

Hình thức thể hiện: Trưng bày theo trình tự vùng miền từ Bắc vào Nam. 

Số lượng trưng bày: 200 tác phẩm. 

1.3. Tiểu cảnh “Hoa xuân”:  

Thể hiện trên chất liệu hoa tươi với nhiều hình ảnh trang trí đẹp, mang đậm 

bản sắc văn hoá dân tộc, không chỉ mang đến không khí xuân về mà còn là một 

lời chúc năm mới đầy ý nghĩa dành cho tất cả mọi người. 
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1. Không gian văn hóa du lịch của một số tỉnh/ thành phố 

2.1. Không gian văn hóa, du lịch tỉnh Lạng Sơn. 

Với chủ đề “Kỳ hoa xứ Lạng”, trưng bày giới thiệu hoa đào - loài hoa đặc 

trưng của Lạng Sơn. Bên cạnh đó, cùng với những khu vực check-in thể hiện vẻ 

đẹp vùng đất, con người, nét đẹp văn hóa, tiềm năng du lịch sẽ mang tới cho du 

khách một mùa Tết thấm đượm không gian lễ hội và bản sắc văn hóa truyền 

thống của vùng biên mậu.  

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. 

2.2. Không gian văn hóa, du lịch tỉnh Hà Giang. 

Giới thiệu sắc xuân tươi đẹp của thiên nhiên hùng vĩ với sắc màu hoa của 

hoa cải, hoa đào, hoa mận… trên cao nguyên đá. Một bức tranh Xuân với vô vàn 

cảnh đẹp thật nhiều màu sắc, một Hà Giang tươi mới, rộn ràng.  

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang 

2.3. Không gian văn hóa, du lịch tỉnh Đồng Tháp. 

Đến với Đồng Tháp vào mùa xuân, ngoài những nét đẹp đặc trưng miền 

Tây sông nước với bao sản vật trù phú, du khách có thể khám phá thế giới của 

các loại hoa như cúc mâm xôi, vạn thọ, đại đóa, hoa sen…; thưởng thức những 

món ăn đậm đà hồn quê dân dã như mắm cá linh, cơm lá sen, bông điên điển… 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh 

Đồng Tháp. 

3. Hội chợ Xuân  

3.1. Hội Hoa xuân: 

- Khu trưng bày và bán các loại hoa đào đẹp nhất của Lạng Sơn như: đào 

thất thốn, đào kép, đào bích, đào phai, đào bạch… tới du khách.  

- Khu trưng bày và bán các loại hoa, sản phẩm từ hoa, cây cảnh của các nghệ 

nhân trồng hoa huyện Mê Linh (thành phố Hà Nội) tới du khách như hoa hồng, ly, 

cúc, loa kèn, mẫu đơn, lay ơn... 

- Khu trưng bày và bán các loại hoa lan quý như: phi điệp, lan trúc, ngọc 

điểm, giáng hương… 

3.2. Hội chợ: Là nơi hội tụ hàng nông sản, đặc sản chất lượng cao, các sản 

phẩm OCOP của các vùng miền, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân. 

* Đơn vị thực hiện:  

- Liên minh Hợp tác xã các một số tỉnh/thành phố. 

- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhà vườn. 

Số lượng gian hàng tham gia: 50 gian 

4. Các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật  

- Ngày 10/01/2023 (19h30): Lễ Khai mạc “Hội Xuân - 2003”. 

- Ngày 11/01/2023 (19h30): Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân 

quê hương”. 

- Ngày 12/01/2023 (19h30): Vũ hội hóa trang “Chào năm mới”. 
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- Ngày 13/01/2023 (19h30): Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đất nước 

vào xuân”. 

- Ngày 14/01/2023 (19h30): Chương trình nghệ thuật dân gian truyền thống. 

(Có kịnh bản riêng từng chương trình) 

Đơn vị thực hiện:  

- Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. 

- Các Nhà hát, đoàn nghệ thuật, nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên. 

V. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

- Phối hợp tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

đưa tin trên truyền hình, báo chí về các hoạt động của “Hội Xuân - 2023”. 

- Tuyên truyền tại chỗ. 

VI. TRANG TRÍ MỸ THUẬT 

- Trang trí cờ, hoa, băng-rôn, đèn các loại tại khu vực Trung tâm tạo sắc 

màu vui tươi, phấn khởi. 

- Toàn bộ không gian của Hội xuân sẽ được trang trí làm nổi bật hình ảnh, 

không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc, để du khách được tham quan, thưởng 

thức về những nét văn hóa độc đáo của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến, Xuân về.  

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Trung tâm 

Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam; 

- Nguồn kinh phí của các đơn vị tham gia hoạt động; 

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

VIII. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

- Tháng 10/2022:  

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức “Hội Xuân - 2023”. 

+ Làm việc, gửi văn bản mời các đơn vị tham gia hoạt động. 

- Tháng 11, 12/2022:  

+ Tiếp nhận đăng ký tham gia hoạt động của các đơn vị. 

+ Hoàn thiện Kế hoạch tổ chức, maket mỹ thuật tổng thể, giấy mời khai 

mạc, công tác tuyên truyền. 

+ Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tổ chức hoạt động: Quyết định tổ chức, 

Kế hoạch tổ chức. 

+ Các đơn vị triển khai các nội dung theo phân công;  

- Tháng 01/2023: 

+ Ngày 08/01/2023: Các đơn vị nhận mặt bằng và triển khai thi công trang trí. 

+ Ngày 10/01/2023: Khai mạc “Hội Xuân - 2023”. 

+ Ngày 15/01/2023: Bế mạc “Hội Xuân - 2023”. 
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IX. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1.1. Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức “Hội Xuân - 2023”. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, kịch bản tổng thể Lễ Khai mạc, chương 

trình giao lưu, biểu diễn văn hóa nghệ thuật. 

- Làm việc, mời các đơn vị tham gia “Hội Xuân - 2023”. 

- Thực hiện trưng bày triển lãm “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”. 

- Thiết kế maket tổng thể, thi công trang trí ngoại thất, sân khấu; bố trí mặt bằng 

cho các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ. 

- Dàn dựng gian hàng cho các đơn vị tham gia hội chợ. 

- Thực hiện công tác tổ chức Lễ Khai mạc và các chương trình giao lưu văn 

hóa nghệ thuật. 

- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, công tác phòng chống cháy nổ; cung 

cấp điện, nước; vệ sinh trong suốt thời gian diễn ra hoạt động. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền; thiết kế, in giấy mời khai mạc. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để thực hiện các nội dung trưng bày triển 

lãm, giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, gian hàng giới thiệu sản phẩm, 

1.2. Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm 

- Tham gia góp ý Kế hoạch tổ chức “Hội Xuân - 2023”. 

- Phối hợp với Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức 

triển lãm “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”. 

2. Các cơ quan phối hợp tổ chức 

2.1. Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam 

Phối hợp với Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức 

triển lãm “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”. 

2.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 

- Thực hiện khu trưng bày “Không gian văn hóa, du lịch tỉnh Lạng Sơn” 

với chủ đề “Kỳ hoa xứ Lạng”. 

- Tham gia khu Hội chợ Xuân trưng bày, giới thiệu hoa đào, hàng nông sản, 

đặc sản của địa phương. 

2.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang 

- Thực hiện khu trưng bày “Không gian văn hóa, du lịch tỉnh Hà Giang”. 

- Tham gia khu Hội chợ Xuân trưng bày, giới thiệu hàng nông sản, đặc sản 

của địa phương. 

2.4. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp 

- Thực hiện khu trưng bày “Không gian văn hóa, du lịch tỉnh Đồng Tháp”. 

- Tham gia khu Hội chợ Xuân trưng bày, giới thiệu hàng nông sản, đặc sản 

của địa phương. 
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2.5. Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

Tổ chức thực hiện khu trưng bày Hội hoa Xuân giới thiệu các loại hoa, sản 

phẩm từ hoa, cây cảnh của địa phương. 

2.6. Liên minh Hợp tác xã các tỉnh/thành phố; các doanh nghiệp 

Tham gia khu Hội chợ Xuân trưng bày, giới thiệu hàng nông sản, đặc sản 

của địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Hội Xuân - 2023”, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đề nghị các đơn vị liên quan tạo điều kiện, phối hợp, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện tốt sự kiện này./ 
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