
 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức “Sân chơi tài tử” tại bến Ninh Kiều năm 2018 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân, 

Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố về việc xây dựng mô hình tổ chức 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật định kỳ, phục vụ nhân dân và khách du lịch tại 

bến Ninh Kiều thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy nghệ 

thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tại thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2016-2020”, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức “Sân chơi tài 

tử” tại bến Ninh Kiều, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Góp phần triển khai thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát huy Nghệ thuật 

Đờn ca tài tử Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2016-2020; bảo tồn, 

giới thiệu và quảng bá loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ - Di sản văn 

hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đến đông đảo nhân dân và du khách tham quan. 

-  hát triển và nâng cao ch t lư ng các hoạt động Đờn ca tài tử trên địa 

bàn thành phố; tạo điều kiện thuận l i cho các đơn vị hoạt động nghệ thuật, lực 

lư ng nghệ nhân của thành phố, có dịp phát huy sáng tạo, nâng cao kinh nghiệm 

trong biểu diễn nghệ thuật. 

- Tạo không gian giải trí lành mạnh và bổ ích, phục vụ nhân dân và du 

khách tham quan tại bến Ninh Kiều. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức hoạt động đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm và đạt hiệu quả 

cao, tránh phô trương, lãng phí. 

II. NỘI DUNG  

1. Thời gian 

- Thời gian biểu diễn: Từ 19 giờ tối thứ Sáu hàng tuần (bắt đầu từ ngày 

02/3/2018). 

- Thời lư ng: Từ 45 đến 60 phút/chương trình. 

- Số lư t biểu diễn: 44 buổi. 

2. Địa điểm: Trên Cầu đi bộ bến Ninh Kiều (Dưới khuôn viên đèn Sen 

thứ nhất, bên phải). 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

- Các CLB Đờn ca tài tử trực thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ.  

- Các CLB Đờn ca tài tử quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. 
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IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC  

1. Nội dung, chủ đề 

a) Nội dung  

Biểu diễn các bài bản, điệu thức thuộc Đờn ca tài tử Nam bộ (bao gồm 20 

bài bản Tổ và các bài bản cải lương).  

b) Chủ đề 

Ca ng i Đảng, Bác Hồ, quê hương đ t nước; ca ng i những truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc ta trong đ u tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ca ng i 

những danh nhân văn hóa, con người và vùng đ t thành phố Cần Thơ; ca ng i 

tình yêu lứa đôi trong sáng; đặc biệt, ca ng i thànhphố Cần Thơ đang trên đường 

xây dựng và phát triển. 

2. Hình thức 

- Thực hiện buổi sinh hoạt Đờn ca tài tử Nam bộ theo phong cách tài tử 

dân gian (trải chiếu).   

- Sử dụng loa kéo di động và ít nh t 03 loại nhạc cụ. 

- Nghệ nhân tham gia biểu diễn: 03 nghệ nhân đờn và 05 nghệ nhân ca. 

Lưu ý: Tạo điều kiện mời nhân dân và du khách cùng tham gia các buổi 

sinh hoạt. 

V. KINH PHÍ 

 Từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và xã hội hóa. 

VI. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghệ thuật 

- Tham mưu, xây dựng Kế hoạch tổ chức và Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt chủ trương tổ chức sân chơi; triển khai Kế hoạch này đến 

các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có liên quan. 

- Theo dõi, đôn đốc Trung tâm Văn hóa thành phố trong quá trình tổ chức 

hoạt động; thẩm định nội dung các chương trình biểu diễn hàng tuần; tổng h p 

báo cáo hoạt động hàng tháng trình Ban Giám đốc Sở. 

-  hối h p Văn phòng Sở tuyên truyền quảng bá trên Cổng thông tin điện 

tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Tham mưu, rà soát kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban 

nhân dân thành phố phê duyệt. 

3. Phòng Quản lý Du lịch 

Giới thiệu hoạt động Sân chơi tài tử tại bến Ninh Kiều đến các doanh 

nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn thành phố để thông tin, quảng bá hoạt động 

đến du khách trong nước và quốc tế khi đến Cần Thơ. 

4. Trung tâm Văn hóa thành phố 

Chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức hoạt động, cụ thể:  

- Mời các đơn vị tham gia biểu diễn; sắp xếp bố trí lịch biểu diễn cụ thể 

trong năm và theo dõi các đơn vị biểu diễn theo lịch. 

- Làm đầu mối tổng h p chương trình biểu diễn gửi về  hòng Nghệ thuật 

Sở trước ngày biểu diễn 05 ngày làm việc để thẩm định trình Ban Giám đốc Sở 

phê duyệt. 
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- Chuẩn bị địa điểm, âm thanh, pin micro; bố trí lực lư ng kỹ thuật phục 

vụ các chương trình sinh hoạt định kỳ. 

-  hối h p  hòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều và phường Tân An để 

thống nh t về địa điểm, an ninh trật tự và vệ sinh.  

5. Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố 

Tuyên truyền, quảng bá trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm  hát 

triển Du lịch thành phố. 

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều phối hợp 

- Quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc quận phối h p 

hỗ tr  về địa điểm, đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết khác, để tổ 

chức hoạt động theo kế hoạch. 

- Đồng thời tạo điều kiện về kinh phí cho  hòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận phối h p với các đơn vị trực thuộc Sở tổ 

chức chương trình đạt hiệu quả cao. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận 

Ninh Kiều 

 hối h p xây dựng kế hoạch hoạt động, biên tập và gửi chương trình biểu diễn 

về Trung tâm Văn hóa thành phố để tổng h p gửi  hòng Nghệ thuật Sở. 

Kế hoạch này đư c phổ biến đến các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, các 

đơn vị liên quan để phối h p thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị thông báo về  hòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; Email: pnt_sovhttdl@cantho.gov.vn; Điện thoại: 02923 828 

530) để tổng h p, báo cáo Ban Giám đốc Sở xem xét, giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 

- Ông Lê Văn Tâm,  CT TT UBND thành phố (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng và đơn vị thuộc Sở đư c phân công; 

- Trung tâm Văn hóa thành phố; 

- UBND quận Ninh Kiều; 

-  hòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều; 

- Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT quận Ninh Kiều; 

- Lưu: VT, NT, NĐ.      

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Hồ Lâm Bạch Vân  
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