
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
_________________________________________________________ 

 

Số:           /BVHTTDL-VP 

V/v phối hợp tổ chức  triển lãm năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________________________________________-_____ 

 
Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2021 

               

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

dự kiến tổ chức triển lãm tại các tỉnh/thành phố trong năm 2021 như sau: 

1. Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công 

truyền thống” trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình  

- Thời gian: Tháng 7 năm 2021. 

- Địa điểm: Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

Triển lãm trưng bày giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị di sản văn 

hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh của Việt Nam và các sản phẩm thủ công 

truyền thống, khẳng định tiềm năng du lịch, kêu gọi thu hút đầu tư, tạo động lực 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho các địa phương. 

2. Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam" trong khuôn 

khổ “Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ 2021” 

- Thời gian: Tháng 9 năm 2021. 

- Địa điểm: Thành phố Cần Thơ. 

Triển lãm giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế sự phong  

phú, đa dạng và độc đáo của các loại nhạc cụ truyền thống; tôn vinh giá trị các 

loại hình nghệ thuật đã được tổ chức UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế 

giới. Triển lãm nhằm nâng cao trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc 

bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống thuộc lĩnh vực âm nhạc, góp phần xây 

dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. 

3. Triển lãm "Không gian Di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam" chào mừng 

ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 

- Thời gian: Tháng 11 năm 2021. 

- Địa điểm: Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 02 Hoa 

Lư, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

Triển lãm nhằm giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về 

giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của các địa phương trong cả nước, góp 

phần tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 
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Để tổ chức thành công các hoạt động trên, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố quan tâm, chỉ đạo và tạo 

điều kiện để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du 

lịch và các đơn vị trực thuộc phối hợp tham tổ chức.  

Văn bản đăng ký tham gia triển lãm xin gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (qua Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 02 Hoa Lư, 

phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) trước ngày 10/4/2021 để 

tổng hợp. 

Chi tiết xin liên hệ: Ông Trần Văn Dương, Trưởng phòng Nghiệp vụ triển 

lãm, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Điện thoại: 

0869.113.999; Email: nghiepvutrienlam@gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông; 

- Các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL; 

- Trung tâm TLVHNT VN; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, VP, ĐH. 150. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Tạ Quang Đông 
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DANH SÁCH 

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN 

(Kèm theo Công văn số:               /BVHTTDL-VP ngày       tháng 3 năm 2021 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

________________________ 

 

1. UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn 

hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch. 
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