
Phụ lục 02 

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG FESTIVAL HUẾ 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số  428 /KH-UBND ngày  11  tháng 11 năm 2022 về việc tổ 

chức các hoạt động Festival Huế 2023) 

 

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

Tháng 1: 

 Kỷ niệm 100 năm ngày mất vua Hàm Nghi, vào lúc 14h00, ngày 

10/01/2023 (19 tháng Chạp), tại Duyệt Thị Đường, Đại Nội, Huế, do Trung tâm 

Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức; 

 Chương trình triển lãm “Mai vàng tại Hoàng Cung Huế”, vào lúc 

08h30 ngày 18/01/2023 (27 tháng Chạp), tại Ngọ Môn, điện Thái Hoà, Tả Hữu vu, 

điện Cần Chánh, Đại Nội, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức; 

 Chương trình “Tết Huế” do Ban Dân vận Thành ủy chủ trì phối hợp 

với các đơn vị trên địa bàn thành phố từ ngày 13/01/2023 đến 19/01/2023 (ngày 22 

đến 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tại Công viên Thương Bạc hoặc Phố đêm 

Hoàng Thành Huế; 

 Triển lãm “Mùa xuân và con giáp” từ ngày 13/01 đến ngày 27/01 do 

Hội Mỹ thuật tỉnh tổ chức  

 Chuỗi hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão năm 2023 

(trong đó có Hội Xuân), từ ngày 18/01/2023 đến 26/01/2023 (từ ngày 27 tháng 

Chạp đến mồng 5 tháng Giêng) do UBND thành phố Huế tổ chức; 

 Các chương trình vui Tết phục vụ du khách (tổ chức thường niên các 

hoạt động: Lễ đổi gác, biểu diễn đại nhạc, tiểu nhạc, ca Huế, các trò chơi cung 

đình, biểu diễn lân sư rồng, võ thuật...) vào các ngày 22, 23 và 24/01/2023 (Mồng 

1, 2, 3 Tết Quý Mão), tại Đại Nội Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ 

chức; 

 Hội Đu tiên truyền thống và Hội Mai Xuân từ ngày 22/01/2023 – 

25/01/2023 (Tết Nguyên Đán), tại Điền Hoà, Phong Điền, do Phòng Văn hoá và 

Thông tin huyện Phong Điền tổ chức; 

 Lễ Hạ tiêu (hạ nêu), vào lúc 08 h 00 ngày 28/01/2023 (thứ Bảy, mồng 

7 tháng Giêng), tại Triệu Miếu - Thế Miếu, Đại Nội, Huế, do Trung tâm Bảo tồn 

Di tích Cố đô Huế tổ chức; 

  Lễ hội Cầu Ngư, ngày 31/01/2023 đến 02/2/2023 (ngày 10 đến 12 

tháng Giêng năm Quý Mão), tại Đình làng Thai Dương - phường Thuận An, thành 

phố Huế, do UBND phường Thuận An chủ trì. 

Tháng 2: 

 Trại sáng tác Mỹ thuật và Di sản lần 2 (chủ đề: Cảm hứng diễn xướng 

cung đình Huế, phối hợp với Đại học Nghệ thuật Huế và nhóm Ký hoạ Hà Nội), 

khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 10/02/2023 (thứ Sáu), tại sân điện Thái Hòa, Đại Nội, 

Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức; 



2 

 

  

 Trại sáng tác Nhiếp ảnh và Di sản lần 1 (chủ đề: Vẻ đẹp kiến trúc 

cung đình Huế, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế),  khai mạc 

lúc 08 giờ 00 ngày 17/02/2023 (thứ Sáu), tại sân điện Thái Hòa, Đại Nội, Huế, do 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức; 

 Triển lãm “Đất nước mùa xuân”, từ 03/02/2023, tại Bảo tàng Hồ Chí 

Minh, do Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức; 

 Lễ cưới của người Pa Cô, tại Điểm Du lịch sinh thái cộng đồng A 

Nôr, do UBND xã Hồng Kim, huyện A Lưới tổ chức. 

Tháng 3: 

 Ngày hội Thể thao vì sức khỏe cộng đồng "Hue Sports Festival 2023", 

dự kiến vào ngày 25-26/3/2023, do Công ty Cổ phần K’Event tổ chức. 

 Lễ hội đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ 2 năm 2023, vào 

dịp 26/3 ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế, do UBND thành phố Huế tổ 

chức; 

 “Hành trình ký họa di sản Cố đô Huế 2023”, do Bảo tàng Mỹ thuật 

Huế tổ chức; 

 Giải chạy Jogging Thành phố Huế tại Quảng trường Ngọ Môn, do Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Huế (Thành Đoàn Huế) tổ chức; 

 Triển lãm “Mỹ thuật trẻ Huế thứ VI” vào dịp 26/3 (Mừng ngày Giải 

phóng Thừa Thiên Huế và sinh nhật Đoàn Thanh niên CS HCM) do Hội Mỹ thuật 

tỉnh tổ chức; 

 Triển lãm giao lưu văn hóa Nhật - Việt tại Không gian nghệ thuật 

Điềm Phùng Thị do Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức; 

 Trại sáng tác Nhiếp ảnh Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành 

Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023) tại nhà thờ danh nhân Đặng Huy Trứ, 

phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, do UBND Thị xã Hương Trà tổ chức; 

 Triển lãm Tem bưu chính “mùa Xuân” do Hội Tem tỉnh tổ chức; 

 Lễ phát động “Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vỹ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Khai mạc Giải 

việt dã truyền thống lần thứ 31 năm 2023 do Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức; 

 Giải Vô địch Đá cầu thanh thiếu niên, học sinh toàn tỉnh do Sở Văn 

hoá và Thể thao tổ chức. 

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

Tháng 4 

 Trưng bày Sách cổ vào lúc 08h00 ngày 18/4/2023, do Trung tâm Bảo 

tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức; 

 Lễ dâng sách Đại Nam Thực lục, lúc 8h30 ngày 20/4/2023, tại Thế 

Miếu, Đại Nội Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức; 
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 Triển lãm Phong lan, cây cảnh 3 miền, khai mạc 8h00 ngày 

28/4/2023, tại vườn Thiệu Phương, vườn Cơ Hạ, Đại Nội Huế, do Trung tâm Bảo 

tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức;  

 Triển lãm ảnh Nghệ thuật về Huế do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ 

thuật Thừa Thiên Huế tổ chức; 

 Liên hoan Flashmob “Nhịp điệu trẻ” thành phố Huế lần thứ II – 

2023, từ ngày 28/4 đến 02/5/2023, tại Nhà Thiếu nhi Huế, do Thành đoàn Huế - 

Nhà Thiếu Nhi Huế tổ chức;  

 Triển lãm - các dòng Tranh Dân gian Việt Nam và thủ công mỹ nghệ 

truyền thống Huế tại Không gian nghệ thuật Điềm Phùng Thị do Bảo tàng Mỹ 

thuật Huế tổ chức; 

 Triển lãm nghệ thuật thư pháp “Thần kinh nhị thập cảnh” qua thơ 

của Hoàng đế Thiệu Trị do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức; 

 Trưng bày “Địa Linh - Nê Ngõa Tượng Cục”, tại Bảo tàng Lịch sử, do 

Bảo tàng Lịch sử tổ chức; 

 Liên hoan Sắc màu tuổi thơ, từ ngày 28/4-2/5/2023, tại Nhà Thiếu nhi 

Huế, Công viên Lý Tự Trọng, do Nhà Thiếu nhi Huế tổ chức; 

 Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ II – 

2023 do Thư viện Tổng hợp tỉnh tổ chức; 

 Lễ hội đua ghe chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Miền 

Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023),dự kiến tại Bến thuyền đầm Thủy 

Tú, xã Vinh Hưng, do UBND huyện Phú Lộc tổ chức; 

 Tục vào nhà mới của người Cơ Tu, tại Điểm Du lịch sinh thái cộng 

đồng Pâr Le, do UBND xã Hồng Hạ, huyện A Lưới tổ chức; 

 Giải Quần vợt tỉnh TT. Huế mở rộng do Sở Văn hoá và Thể thao tổ 

chức; 

 Giải đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí 

Minh do Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

Tháng 5: 

 Lễ Tế đàn Âm hồn, vào ngày 12/5/2023, tại đàn Âm Hồn, 73 Ông Ích 

Khiêm, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô 

Huế tổ chức;  

 Triển lãm Nghệ thuật diễn xướng cung đình và Hội họa, vào lúc 9h30 

ngày 30/5/2023 tại vườn Thiệu Phương, Đại Nội do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố 

đô Huế tổ chức;  

 Triển lãm kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2023) do Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức; 

 Giải Bóng chuyền các CLB tỉnh và Giải Bóng rổ các CLB tỉnh được 

tổ chức tại Trung tâm Thể thao tỉnh do Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức. 
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 Liên hoan nghệ thuật quần chúng Làng, thôn, bản, tổ dân phố văn 

hóa lần thứ IX – 2023, do Sở Văn hóa và Thể thao (Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 

tỉnh) chủ trì. 

 Các triển lãm về Phật giáo; 

 Không gian ẩm thực chay. 

Tháng 6: 

 Trưng bày “Lễ hội và các làng nghề truyền thống tiêu biểu của cư dân 

vùng biển ba tỉnh Bình - Trị - Thiên hoặc: Dấu ấn mỹ thuật thời các chúa Nguyễn 

trên vùng đất Bình - Trị - Thiên, thế kỷ XVI-XVII, do Bảo tàng Lịch sử tổ chức; 

 Tổ chức hoạt động sáng tác trải nghiệm “Sáng tạo mỹ thuật cùng 7 

module Điềm Phùng Thị” tại Không gian trưng bày Nghệ thuật Điềm Phùng Thị -

17 Lê Lợi, TP Huế; 

 Triển lãm Tem bưu chính Khu vực miền Trung do Hội Tem tỉnh tổ 

chức; 

 Cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách chủ đề “Áo dài và Di sản”, tại 

Thư viện Tổng hợp, do Thư viện Tổng hợp tổ chức; 

 Triển lãm “Di sản Hồ Chí Minh - Hội tụ niềm tin, thắp sáng tương 

lai” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh do Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức; 

 Các hoạt động thể dục, thể thao và hoạt động nhân ngày Quốc tế 

Thiếu nhi. 

 Giải Cầu mây vô địch bãi biển toàn quốc được tổ chức tại Bãi biển Thuận 

An do Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức; 

 Giải Bơi học sinh toàn tỉnh và phát động phòng chống đuối nước học 

sinh được tổ chức tại Bể bơi Trung tâm Thể thao tỉnh do Sở Văn hoá và Thể thao 

tổ chức; 

 Giải Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh tổ chức tại Trung tâm Thể thao tỉnh do Đảng uỷ Khối Cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh tổ chức; 

 Giải Bóng đá trẻ U15, U17 Vòng loại được tổ chức từ tháng 6 đến 

10/2023 được đăng cai tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Sở Văn hoá và Thể 

thao tổ chức; 

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

Tháng 7:  

 Không gian Gốm mỹ thuật Bát Tràng, khai mạc lúc 15h00 ngày 

14/7/2023 (thứ Sáu), tại Phủ Nội Vụ, Đại Nội, Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích 

Cố đô Huế tổ chức;  

 Triển lãm Châu bản triều Nguyễn, vào ngày 21/7/2023, do Trung tâm 

Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức;  
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 Triển lãm Sông núi Việt Nam trên Cửu Đỉnh, khai mạc ngày 

28/7/2023, tại Trường lang Đại Cung Môn, Đại Nội, Huế, do Trung tâm Bảo tồn 

Di tích Cố đô Huế tổ chức; 

 Cuộc thi ảnh du lịch “Tận hưởng mùa hè”, vào tháng 7/2023, do Sở 

Du lịch tổ chức; 

 Triển lãm Mỹ thuật mùa Thu, do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ 

thuật Thừa Thiên Huế tổ chức.  

 Triển lãm “Ký họa di sản Cố đô Huế 2023” và các hoạt động sáng 

tác trải nghiệm, trưng bày trình diễn áo dài tại Không gian nghệ thuật  Điềm 

Phùng Thị do Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức; 

 Giải Karatedo Vô địch các CLB toàn tỉnh được tổ chức tại Trung tâm 

Thể thao tỉnh do Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức. 

Tháng 8:  

 Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Bắc miền Trung lần thứ 28, do Liên hiệp 

các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức; 

 Liên hoan Đưa thông tin về cơ sở lần thứ XI – 2023, do Sở Văn hóa 

và Thể thao (Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh) tổ chức; 

 Sự kiện nét đẹp văn hóa – con người huyện Nam Đông lần thứ II, tại 

Sân thể thao huyện, do UBND huyện Nam Đông tổ chức; 

 Giải Cầu lông tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng tranh cúp Vũ Bảo và 

Giải Taekwondo Vô địch các lứa tuổi trẻ toàn tỉnh được tổ chức tại Trung tâm Thể 

thao tỉnh do Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức. 

Tháng 9:  

 Triển lãm “Nhật ký trong tù - Bảo vật quốc gia” tại Bảo tàng Hồ Chí 

Minh, do Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức; 

 Triển lãm Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn do Bảo tàng Lịch sử tổ chức; 

 Triển lãm “Nghề làm lồng đèn và Lân Huế”, tại 23 - 25 Lê Lợi, do 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố tổ chức; 

 Nghi thức dâng Dèng của người Tà Ôi, ngày 2/9/2023, tại Làng Du 

lịch cộng đồng A Roàng 2, do UBND xã A Roàng, huyện A Lưới tổ chức; 

 Giải Xe đạp quốc tế VTV tranh Cúp Tôn Hoa Sen, đoàn đua đi qua 

tỉnh Thừa Thiên Huế do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Đài truyền hình Việt 

Nam tổ chức; 

 Giải Bóng đá Vô địch các CLB toàn tỉnh được tổ chức trên Sân vận 

động Tự Do Huế do Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức; 

 Giải Cầu lông, Bóng bàn toàn tỉnh được tổ chức tại Trung tâm Thể 

thao tỉnh do Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức. 
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4. Lễ hội mùa Đông “mùa Đông xứ Huế” (tháng 10 – 12) 

Tháng 10: 

 Cuộc thi ảnh nghệ thuật, video clip “Rú Chá – Mùa lá vàng bay”, do 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức; 

 Triển lãm Hành trình áo dài và phụ nữ Huế, vào lúc 08h00 ngày 

17/10/2023, tại cung Trường Sanh, Đại Nội, Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố 

đô Huế tổ chức; 

 Triển lãm sáng tác mới các họa sĩ nữ Thừa Thiên Huế mừng ngày Phụ 

nữ Việt Nam 20/10  do Hội Mỹ thuật tỉnh tổ chức; 

 Giải Vô địch Cờ vua cờ tướng toàn tỉnh được tổ chức tại Trung tâm 

Thể thao tỉnh do Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức. 

Tháng 11:  

 Triển lãm mỹ thuật nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) do Sở 

Văn hóa và Thể thao phối hợp với Trường Đại học Nghệ thuật Huế tổ chức; 

 Giải Bóng đá Hạng nhất quốc gia, Cúp quốc gia 2023-2024 được tổ 

chức từ tháng 11/2023 đến 6/2024; 

 Giải Vô địch Cầu lông các lứa tuổi toàn tỉnh và Giải Bóng đá Futsal toàn 

tỉnh được tổ chức tại Trung tâm Thể thao tỉnh do Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức. 

 Tổ chức cuộc Thi tìm hiểu Di sản Cố đô Huế (bằng nhiều hình thức 

mới lạ - độc đáo - ý nghĩa về các di sản vật thể, phi vật thể, cảnh quan môi 

trường), vào ngày 22/11/2023 (thứ Tư), do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 

phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức;  

 Khai mạc Triển lãm, Tọa đàm và giao lưu nhân Ngày Di sản Việt 

Nam, vào ngày 23/11/2023 (thứ Năm), do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 

phối hợp các ngành liên quan, các nhà khoa học tổ chức; 

 Tổ chức khánh thành công trình Hải Vân Quan chào mừng kỷ niệm 

Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, do Ban Quản lý Dự án Di tích Cố đô Huế 

phối hợp với Sở VHTT Đà Nẵng, các phòng ban, đơn vị liên quan tổ chức. 

Tháng 12: 

 Trưng bày tài liệu di sản Hán - Nôm được số hóa từ các thôn, họ tộc, 

tư gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại Thư viện Tổng hợp, do Thư viên Tổng 

hợp tổ chức; 

 Triển lãm “Ngày Truyền thống Mỹ thuật Việt Nam” do Hội Mỹ thuật 

tỉnh tổ chức; 

 Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Thừa Thiên Huế mở rộng tổ chức tại 

Trung tâm Thể thao tỉnh do Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức.  
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