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Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch của Quận, góp phần thực hiện có hiệu quả  

Kế hoạch số 20-KH/QU ngày 01 tháng 9 năm 2016 về việc thực hiện Nghị quyết 03-

NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch và Kế hoạch số 65-

KH/QU ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Quận ủy Ninh Kiều về việc thực hiện 

Chương trình số 21-CTr/TU ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thành ủy Cần Thơ “Về 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” theo Nghị quyết số 08-NQ/TW  

của Bộ Chính trị. 

Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều tổ chức “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng 

Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ V năm 2023 (gọi tắt Ngày hội). Đây là lần thứ năm 

quận Ninh Kiều phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ 

chức Ngày hội với quy mô cấp thành phố, là một trong những hoạt động nằm trong 

chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của thành phố Cần Thơ năm 2023. 

Ngày hội là điều kiện để quận Ninh Kiều quảng bá bến Ninh Kiều điểm du 

lịch tiêu biểu cấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là điều kiện để quận 

Ninh Kiều giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh của một quận đô thị trong quá trình xây dựng quận Ninh Kiều xứng tầm là quận 

trung tâm của thành phố Cần Thơ trong xu thế hội nhập và phát triển; Thông qua các 

hoạt động tại Ngày hội, là cầu nối giao lưu gặp gỡ giữa các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp với các công ty, doanh nghiệp, du lịch lữ hành, các đơn vị sự kiện nhằm trao 

đổi kinh nghiệm, cùng nhau hợp tác, quảng bá trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - 

văn hóa - thể thao - du lịch với những nội dung, hình thức tổ chức mang tính cộng 

đồng, giao lưu, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống kết hợp hiện đại của từng địa 

phương, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

A. LỊCH CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG NGÀY HỘI 

* Thời gian tổ chức: 03 ngày, ngày 05, 06 và 07/01/2023 (nhằm ngày 14 ,15, 

16/12 âm lịch). 

* Địa điểm tổ chức: Công viên Ninh Kiều, cầu Đi Bộ, rạch Khai Luông, Bờ 

kè rạch Khai Luông (Nhà hàng Hoa Sứ). 

* Số lượng hoạt động: 15 hoạt động, được chia thành 05 nhóm như sau:  

1. Hoạt động phối hợp: Chương trình nghệ thuật, truyền hình trực tiếp Lễ 

Khai mạc “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ V năm 

2023. Vào lúc: 19 giờ 00 phút, ngày 05/01/2023, Sân khấu Ngày hội tại Công viên 

Ninh Kiều (gần cầu đi bộ). 
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2. Hoạt động điểm nhấn: 2 hoạt động 

a. Hội thi “Hoa đăng - Mô hình”, dự kiến 100 Hoa đăng - Mô hình. Ý tưởng 

tạo hình Hoa đăng và Mô hình quảng bá các địa danh tiêu biểu của các quận/huyện, 

các thương hiệu, các sản phẩm thương mại - dịch vụ - sản xuất - kinh doanh của các 

công ty, doanh nghiệp, du lịch lữ hành trong, ngoài quận Ninh Kiều tham gia. Thời 

gian hoạt động từ ngày 03/01 – 07/01/2023 (chăng neo và hội thi). Điểm tại Rạch 

Khai Luông. Các Hoa đăng - Mô hình dự thi sẽ được giữ lại tại rạch Khai Luông 

phục vụ du khách thưởng lãm đến tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

b. Lễ hội khinh khí cầu, thời gian hoạt động từ ngày 05/01 – 07/01/2023. Địa 

điểm Công viên Ninh Kiều, bờ kè rạch Khai Luông 

3. Hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ: 

03 hoạt động. 

a. Biểu diễn “Đờn ca tài tử”, hò vè, hát ru: thời gian: 19 giờ 00 phút đến 21 

giờ 00 phút, ngày 06/01/2023. Tại Sân khấu Ngày hội tại Công viên Ninh Kiều. 

b. Hoạt động “Âm nhạc đường phố” Phát huy tài năng trẻ yêu thích môn 

nghệ thuật âm nhạc, có điều kiện cơ hội để các bạn trẻ từ các Câu lạc bộ và các 

nhóm nhạc tự do giao lưu, biểu diễn các nhạc cụ phục vụ thanh thiếu niên, người 

dân địa phương và du khách tham quan, giải trí tại Ngày hội. Thời gian thực hiện: 

03 ngày, ngày 05, 06 và 07/01/2023. Thời gian hoạt động: Lúc 18 giờ 30 phút đến 

21 giờ 00 hàng đêm. Tại Công viên Ninh Kiều, do Trung tâm Phát triển Du lịch 

thành phố Cần Thơ thực hiện. 

c. Gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch: với 12 gian trưng bày giới thiệu, 

quảng bá ấn phẩm, sản phẩm du lịch đặc trưng của các quận, huyện và thành phố 

Cần Thơ. Tại Công viên Ninh Kiều. 

3. Hoạt động của Uỷ ban nhân dân quận Ninh Kiều: hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật, thể dục thể thao, quảng bá du lịch: 08 hoạt động. 

a. Thả đèn Hoa đăng: số lượng 5000 cái, địa điểm thả hoa đăng tại Hồ Xáng 

thổi, phường An Cư, kích thước 40cm x 40cm, chân đế được làm bằng xốp đảm bảo 

nâng Hoa đăng nổi trên mặt nước. Thời gian 18 giờ 30 phút, ngày 05/01/2023. 

b. Gian hàng “Bánh - Ẩm thực dân gian”: với 15 gian do các nghệ nhân 

tham gia chọn từ những loại bánh, ẩm thực dân gian, đường phố được làm từ nguyên 

liệu thiên nhiên của địa phương. Tại Công viên Ninh Kiều. 

c. Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP: với 15 gian do các đơn vị được 

công nhận sản phẩm OCOP. Tại Công viên Ninh Kiều. 

d. Gian hàng ẩm thực sáng tạo Cần Thơ Creative: với 20 gian do Công ty 

TNHH Thương mại - Dịch vụ City thực hiện. Tại Công viên Ninh Kiều. 

đ. Trưng bày triển lãm ảnh “Sức sống mới Cần Thơ” : do Công ty TNHH 

Thương mại - Dịch vụ City thực hiện. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến 

ngày 31/01/2023. Tại Công viên Ninh Kiều. 
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e. Triển lãm nghệ thuật ánh sáng “Nét đẹp Tây đô”: do Công ty TNHH 

Thương mại - Dịch vụ City thực hiện. Thời gian thực hiện từ ngày 24/12/2022 đến 

ngày 24/01/2023. Tại Công viên Ninh Kiều. 

g. Hoạt động “Hoạt náo trò chơi dân gian” : Tổ chức các hoạt động trò chơi 

dân gian đa dạng, phong phú thu hút thanh thiếu nhi, du khách tham gia vui chơi, 

giải trí. Thời gian: 03 ngày, ngày 05, 06 và 07/01/2023. Thời gian hoạt động 18 giờ 

30 phút đến 21 giờ 00 phút hàng đêm. Tại Công viên Ninh Kiều. 

h. Chương trình nghệ thuật “Âm vang mùa xuân” – chương trình “Vũ hội 

đường phố”: thời gian: 19 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút, ngày 07/01/2023. Tại 

Sân khấu Ngày hội tại Công viên Ninh Kiều. 

5. Tổng kết, trao giải thưởng: lúc 14 giờ 00 phút, ngày 10/01/2023, tại Hội 

trường UBND quận Ninh Kiều. 

B. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ban Tổ chức: 

Ông Trần Quốc Thành, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều 

- Phó trưởng Ban Tổ chức Ngày hội. Số điện thoại cơ quan: 02923.820366 hoặc Di 

động: 0902 707 529. Địa chỉ: Lầu 2, số 215, đường Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin Truyền thông TPCT; 

- Sở VHTT&DL TPCT; 

- Bí thư Quận ủy; 

- TT Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTQVN quận; 

- Các cơ quan, thông tấn báo chí, đài PTTH  

địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn QNK; 

- Thành viên BTC Ngày hội; 

- Lưu: VP, PVHTT./. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nguyễn Ngọc Ánh 

 


