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Tổng kết các hoạt động văn hóa - lễ hội  hai bên bờ sông Hàn năm 2022 

 và đề xuất hoạt động năm 2023 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố 
 

Thực hiện công tác tổng kết các hoạt động văn hóa - lễ hội  hai bên bờ sông 

Hàn năm 2022 và đề xuất hoạt động năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao đã có 

văn bản số 2921/SVHTT-QLVH ngày 10/10/2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị 

báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động văn hóa – lễ hội hai bên bờ sông Hàn đã 

thực hiện năm 2022 và đề xuất danh mục các hoạt động năm 2023. Trên cơ sở 

tổng hợp tình hình thực hiện, đề xuất của các đơn vị, Sở Văn hóa và Thể thao 

kính báo cáo UBND thành phố như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 

1. Đánh giá chung 

Năm 2022, danh mục các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn 

được ban hành tại Công văn số 103/UBND-SVHTT ngày 07/01/2022 của UBND 

thành phố gồm 13 hoạt động định kỳ (vũ hội đường phố, âm nhạc đường phố; hát 

Dân ca, hô hát Bài Chòi và biểu diễn Âm nhạc dân tộc; Tuồng xuống phố...) và 

37 hoạt động văn hóa - lễ hội thường niên được tổ chức trong các dịp lễ, tết, ngày 

kỷ niệm… 

Nhìn chung, các hoạt động văn hóa – lễ hội hai bên bờ sông Hàn đã được 

trải đều khắp hai bên bờ sông Hàn với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, đầu tư 

mới về nội dung và có đầu tư nhằm tạo ra nhiều tương tác, giao lưu với khán giả; 

nhiều du khách bày tỏ sự hứng khởi, thích thú khi được tìm hiểu về những nét văn 

hoá đặc trưng của địa phương thông qua các hoạt động lễ hội tại đây. Các hoạt 

động tại trục cũng tạo nên nhiều điểm check-in, tạo hào hứng trong giới trẻ cũng 

những không gian âm nhạc, nghệ thuật thú vị phục vụ nhu cầu tinh thần của 

người dân và du khách, đặc biệt vào các dịp cuối tuần. Một điểm sáng trên trục lễ 

hội sông Hàn chính là việc đưa vào khai thác địa điểm công trình Công viên 

Apec. Với vị trí thuận lợi, cảnh quan đẹp, đây là nơi thu hút được rất nhiều sự 

kiện với nội dung phong phú như triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn 

hóa…. Ngoài ra, UBDN quận còn phối hợp Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh thành 

phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch liên tịch số 99/KHLT/TTVHĐA-TTVHTTHC 
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ngày 11/5/2022 tổ chức mở các lớp năng khiếu như khiêu vũ, đàn organ, piano, 

múa, yoga… 

Bên cạnh những mặt tích cực, trục lễ hội vẫn tồn tại một số những hạn chế, 

vướng mắc sau: 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc kêu gọi xã hội hóa của 

các đơn vị gặp nhiều khó khăn, đồng thời kinh phí hoạt động năm 2022 bị cắt 

giảm đáng kể nên hầu như các hoạt động đều giảm so với Danh mục các hoạt 

động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn được ban hành tại Công văn số 

103/UBND-SVHTT nêu trên; các chương trình hoạt động thường niên chào 

mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm cũng bị cắt giảm về quy mô hoặc 

không tổ chức vì eo hẹp kinh phí thực hiện. 

- Nội dung các chương trình chưa được đổi mới mạnh mẽ, chưa ứng dụng, 

cập nhật được những công nghệ cao, trào lưu mới vào các hoạt động, trừ những 

hoạt động do các công ty, nhãn hàng tổ chức. 

- Một số tiện ích phục vụ cho công tác tổ chức sự kiện như nhà vệ sinh, các 

điểm nguồn cung cấp điện…vẫn còn hạn chế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công 

tác tổ chức sự kiện. 

2. Các hoạt động cuối năm 

Từ nay đến cuối năm các hoạt động văn hóa-lễ hội hai bên bờ sông Hàn 

vẫn được tiếp tục duy trì với những sự kiện cụ thể sau: 

- Chương trình nghệ thuật Mừng Đảng đón Xuân 2023, diễn ra vào ngày 

31/12/2022 tại Công viên bờ Đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo – 

Lý Nam Đế), quận Sơn Trà – do Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tổ chức; 

- Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập mối quan 

hệ Việt Nam - Hàn Quốc ( đón đoàn Thành phố Uiwang của Hàn Quốc sang thăm 

và làm việc với quận Hải Châu).  

- Đêm trình diễn áo dài “Duyên dáng Hải Châu” chào mừng ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11 tại Công viên Apec (11/2022). 

- Triển lãm ảnh “Công viên APEC Đà Nẵng - điểm đến mới”. 

- Dự kiến tổ chức chương trình Vũ hội đường phố (khai mạc Phố đi bộ 

Bạch Đằng) (12/2022). 

- Liên hoan Ban nhóm nhạc “Thanh xuân rực rỡ” năm 2022. 

- Tổ chức Hội thi hát về người chiến sỹ “Hát mãi khúc quân hành” tại Công 

viên Apec (12/2022). 
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- Phối hợp với Công ty Cổ phần Trung tâm Ươm tạo Khởi ngiệp Sông Hàn 

và Công ty Cổ phần Santani tổ chức “Lễ hội Văn hóa Ẩm thực miền Trung với 

chủ đề “Hành trình tìm kiếm 100 món ăn đặc sắc miền Trung” và Hỗ trợ Công ty 

TNHH Giáo dục PSE tổ chức triển lãm du học: Hành trình tương lai. 

II. ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 

Sau khi tổng hợp báo cáo của các đơn vị, Sở Văn hóa và Thể thao đã dự 

thảo Danh mục các hoạt động văn hóa lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2023 (đính 

kèm), theo đó, năm 2023 danh mục các hoạt động hai bờ sông Hàn ngoài các đơn 

vị thường xuyên tham gia có thêm sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành 

phố và Hội Nghệ sỹ Múa, bao gồm: 16 hoạt động định kỳ (tăng 03 hoạt động so 

với năm 2022), 41 hoạt động văn hóa - lễ hội thường niên được tổ chức trong các 

dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm… (tăng 04 hoạt động so với năm 2022). Một số hoạt 

động mới được đề xuất cụ thể: 

1. Chương trình “Trình diễn và giao lưu vũ điệu Tango Argentina” tại Phố 

đi bộ đường Bạch Đằng nối dài (dưới lòng đường, không gian trước mặt công 

viên Apec) hoặc trên cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi do Trung tâm Văn hóa - Điện 

ảnh thành phố tổ chức vào Chủ nhật tuần thứ 2 (từ tháng 4 đến tháng 9); 

2. Chương trình “Điểm hẹn cuối tuần” (giao lưu văn hóa văn nghệ - Đồng 

diễn dân vũ thể thao) tại Công viên phía Nam, bờ Tây cầu Rồng (đối diện Bảo 

tàng Điêu khắc Chăm) do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức vào Thứ 6 

tuần cuối của tháng (từ tháng 4 đến tháng 10);  

3. Các hoạt động: Biểu diễn nhảy hiện đại tại khuôn viên vườn tượng (đối 

diện chợ Hàn, đường Bạch Đằng) vào tối Chủ nhật hàng tuần và Múa dân gian, 

truyền thống tại sàn cảnh quan công viên phía Bắc, bờ Đông cầu Rồng, quận Sơn 

Trà vào tối thứ Bảy hàng tuần do Hội Nghệ sĩ Múa thành phố tổ chức; 

4. Show diễn Danasun Concert tại Công viên Apec do Trung tâm Văn hóa - 

Điện ảnh thành phố tổ chức vào quý II (dự kiến tháng 6) năm 2023; 

5. Tổ chức 04 số triển lãm Nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, nghệ 

thuật thị giác theo các chủ đề khác nhau do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành 

phố tổ chức vào 04 quý trong năm 2023. 

6. Chương trình nghệ thuật tôn vinh phụ nữ Việt Nam: biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn và diễu hành áo dài trên phố; đồng diễn Dân vũ thể thao tại Công 

viên Apec do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức hàng đêm từ ngày 01 đến 

ngày 08/3/2023 

7. Lễ hội Cầu Ngư tri ân công đức của thần Nam Hải do UBND quận Sơn 

Trà (phường Nại Hiên Đông) tổ chức gồm các hoạt động phần lễ và biểu diễn 
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nghệ thuật, tổ chức giải đua thuyền tại đoạn sông trước mặt khách sạn Hòa Bình 

(từ chân cầu Thuận Phước đến giăng đá đèn xanh) vào ngày 01/4 hằng năm (ngày 

Bác Hồ về thăm làng cá). 

III. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 

Để triển khai danh mục các hoạt động văn hóa lễ hội hai bên bờ sông Hàn 

năm 2023 được hiệu quả hơn, Sở Văn hóa và Thể thao kính đề nghị: 

1. UBND thành phố: 

a) Giao Sở Văn hóa và Thể thao  

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, 

địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa - lễ 

hội hai bên bờ sông Hàn năm 2023. Chủ động đề xuất UBND thành phố các biện 

pháp cần thiết đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt động, phù hợp với tình hình 

dịch bệnh.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ 

quan liên quan công bố rộng rãi danh mục các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên 

bờ sông Hàn và các sự kiện, lễ hội khác diễn ra trên địa bàn thành phố năm 2023.  

b) Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty Cổ phần Cầu đường Đà 

Nẵng, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông và các đơn vị liên quan hướng dẫn, 

hỗ trợ các đơn vị tổ chức và bàn giao mặt bằng tại các vị trí tổ chức sự kiện để 

các đơn vị triển khai hiệu quả, đặc biệt tạo điều kiện cho phép sử dụng cầu 

Nguyễn Văn Trỗi để tổ chức những sự kiện điểm nhấn, mang tính nghệ thuật cao. 

c) Giao UBND các quận Hải Châu, Sơn Trà hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, 

vệ sinh môi trường; cung cấp nguồn điện, bố trí nhà vệ sinh công cộng theo từng 

hoạt động cụ thể khi có đề nghị từ đơn vị thực hiện.   

d) Giao Sở Tài chính có hướng dẫn, thẩm định, bổ sung kinh phí để thay 

đổi nội dung, làm mới các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 

2023.  

2. Các đơn vị thực hiện: 

a) Nghiên cứu, rà soát dự thảo Danh mục các hoạt động văn hóa lễ hội hai 

bên bờ sông Hàn năm 2023 (đính kèm) để để tránh chồng chéo về thời gian, địa 

điểm tổ chức, cũng như phân bổ các hoạt động trải dài hai bên bờ sông không tập 

trung tại một số địa điểm dẫn đến quá tải như hiện nay.  

b) Nghiên cứu, đề xuất triển khai giải pháp gắn hoạt động sự kiện, lễ hội 

với phát triển du lịch về đêm của thành phố; chủ động khảo sát nhu cầu thị hiếu 
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của người dân và du khách, phối hợp với các đơn vị du lịch để xây dựng các hoạt 

động văn hóa, lễ hội có chất lượng nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu thưởng thức. 

c) Đầu tư, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động cả về nội dung và hình 

thức, đảm bảo có sự đột phá, mới lạ, thu hút người dân và du khách; tăng tính 

tương tác với khán giả thông qua các hoạt động dựa vào công nghệ nền tảng số để 

tăng sự thú vị, hấp dẫn, lôi cuốn khán giả đến tham dự các hoạt động; đảm bảo 

hiệu quả tổ chức Kế hoạch, tiến tới hình thành sản phẩm văn hóa đặc sắc hai bên 

bờ sông Hàn cho thành phố. 

d) Có phương án dần tiến tới xã hội hóa một số hoạt động nhằm đảm bảo 

tính lâu dài, hiệu quả và có nguồn lực đầu tư xây dựng, tổ chức chương trình 

chuyên nghiệp hơn. 

đ) Chú trọng công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm; ứng dụng nền tảng 

số trong công tác tổ chức nhằm tăng hiệu quả truyền thông. 

3. Kính đề nghị UBND thành phố bố trí thời gian, chủ trì họp với các đơn 

vị thực hiện Trục lễ hội sông Hàn để có ý kiến chỉ đạo và thống nhất chủ trương 

thực hiện. 

Sở Văn hóa và Thể thao kính báo cáo UBND thành phố./. 

      

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Thành đoàn Đà Nẵng;  

- Hội LH Phụ nữ TP; 

- Liên hiệp các Hội VHNT TP; 

- Trường CĐ VHNT Đà Nẵng; 

- Các đơn vị văn hóa thuộc Sở; 

- Phòng VHTT, TT VH-TT các 

quận: Hải Châu, Sơn Trà;  

- Công ty Green Hope; 

- Đại diện các CLB: Kèn hơi, Tự 

nguyện Đà Nẵng;  

- Lưu: VT, QLVH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hội An 
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