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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 828 /BVHTTDL-VHCS
V/v tổ chức Lễ hội Bánh dân
gianNam Bộ năm 2022

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ hội Bánh dân gian
Nam Bộ từ ngày 07 đến hết ngày 11 tháng 4 năm 2022 tại thành phố Cần Thơ.
Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần khôi phục, bảo tồn và
phát huy giá trị ẩm thực, đặc biệt là các loại Bánh truyền thống của các vùng,
miền trên cả nước; khuyến khích sự sáng tạo của nghệ nhân làm Bánh dân gian,
đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ nghệ nhân liên kết với các doanh nghiệp trong và
ngoài nước để mở rộng thị trường, tăng cường tình đoàn kết giữa các địa
phương, thu hút du khách đến trải nghiệm văn hóa ẩm thực của các vùng, miền
trên cả nước. Lễ hội gồm các hoạt động:
1. Hội thi Bánh dân gian tại thành phố Cần Thơ năm 2022
- Thời gian: Từ ngày 07-11/4/2022.
- Địa điểm: Tại Quảng trường quận Bình Thủy, phường Bình Thủy, quận
Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
- Nội dung chính: Tổ chức hội thi làm bánh cho các nghệ nhân, doanh
nghiệp, tổ chức.
2. Tổ chức các gian hàng
- Thời gian: Từ ngày 06-10/4/2022.
- Địa điểm: Tại Quảng trường quận Bình Thủy, phường Bình Thủy, quận
Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
- Nội dung:
+ Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành tham gia Lễ hội.
+ Trưng bày, giới thiệu bánh dân gian và các loại bánh được biến tấu từ
bánh dân gian (bánh xưa và nay) của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
+ Ẩm thực; trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho bánh
dân gian (nguyên phụ liệu - dụng cụ làm bánh);
+ Trưng bày gian hàng Xúc tiến thương mại, du lịch; Gian hàng của các
quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ; tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian
và chương trình nghệ thuật.
Để Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2022 được tổ chức theo đúng mục

đích, yêu cầu và đạt hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin,
Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Hiệp hội Du lịch, Trung tâm Xúc tiến du
lịch các tỉnh, thành phố đăng ký, xây dựng kế hoạch tham gia Lễ hội.
Văn bản đăng ký gửi trước ngày 19/3/2022 theo địa chỉ:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ - Số 01 Ngô Văn
Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 0293.820033, Email: pnvdl_sovhttdl@cantho.gov.vn.
- Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Số 51 Ngô
Quyền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243.943.2656; Email: quanlynghiepvuvhcs@gmail.com./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Sở: VHTTD&DL, VH&TT,
VHTTTT&DL,DL,CT,HHDL,TTXTDL
các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT,VHCS, PH(100).
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