SỞ VHTTDL TỈNH NAM ĐỊNH
BAN TỔ CHỨC CHỢ TẾT
MỘT THOÁNG THÀNH NAM 2021

Số: 62 /KH-SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 15 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-SVHTTDL ngày 11/01/2021 của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt văn hóa, thể thao và du lịch mừng
Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-SVHTTDL ngày 15/01/2021 của Giám đốc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Chợ tết “Một
thoáng Thành Nam” năm 2021;
Ban Tổ chức Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” năm 2021 xây dựng Kế
hoạch tổ chức như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục duy trì tổ chức chợ Tết với chủ đề “Một thoáng Thành Nam”
nhằm giới thiệu một số loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của Nam Định gắn với
Thành Nam xưa, tạo không gian văn hóa phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng thức
các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân trong dịp đón Tết cổ truyền của dân
tộc, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và phát triển du lịch.
- Phát huy hiệu quả của thiết chế văn hóa, thiết thực thực hiện Đề án “Đổi
mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du
lịch” (ban hành kèm theo Quyết định số 4788/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2018
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
- Là tiền đề để hình thành tuyến phố đi bộ tại trung tâm của khu vực Thành
cổ Nam Định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động văn hóa trong “Chợ Tết” phải hướng vào các giá trị văn
hóa truyền thống, gắn kết tạo sự liên hoàn thành chuỗi hoạt động đảm bảo sự
phong phú, đa dạng, hấp dẫn.
- Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
- Thực hiện theo phương châm xã hội hóa một số hoạt động (huy động các
tổ chức, cá nhân tham gia )
II. NỘI DUNG

1.Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Từ thứ ba, ngày 16/02/2021 đến thứ bảy, ngày 20/02/2021
(Tức từ ngày 5 đến ngày 9 tháng Giêng năm Tân Sửu)
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Thời gian khai mạc: 08h30’ ngày 18/02/2021 (tức ngày 7 tháng Giêng, năm
Tân Sửu)
- Địa điểm: Khuôn viên Bảo tàng tỉnh và khu vực Giàn leo, đường Cột Cờ
(phía trước Bảo tàng tỉnh).
2. Nội dung
2.1. Hoạt động trưng bày, triển lãm
a. Triển lãm chủ đề “Thành Nam xưa & nay” chào mừng 100 năm Thành
phố Nam Định (1921 - 2021)
- Nội dung: Giới thiệu một số tư liệu, hình ảnh của Thành Nam xưa gồm:
Thành cổ Nam Định; Trường thi Nam Định; Phố cổ và một số sinh hoạt văn hóa
của người Thành Nam, những tư liệu, hình ảnh tiêu biểu về Nhà máy Dệt; Mô
phỏng quang cảnh Trường thi Hương Nam Định triều Nguyễn gắn với quầy “Ông
Đồ” cho chữ đầu năm.
- Hình thức: Triển lãm dưới dạng pano, đồ họa, mô hình.
- Thời gian: Từ ngày 05 đến 09 tháng Giêng năm Tân Sửu.
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Nam Định.
- Cơ quan thực hiện: Bảo tàng tỉnh Nam Định.
b. Triển lãm sinh vật cảnh
- Nội dung: Trưng bày lan cảnh (địa lan, phong lan), thú chơi tao nhã của
người Thành Nam, có từ thời Trần; trưng bày giới thiệu nghệ thuật bonsai, hoa và
các cây cảnh nhỏ được tạo dáng, thế công phu như: quất, vạn tuế… phản ánh thú
chơi tinh tế, tao nhã của người Thành Nam; triển lãm chim cảnh.
- Thời gian: Từ ngày 05 đến 9 tháng Giêng năm Tân Sửu.
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Nam Định và tại khu vực giàn leo vườn hoa Điện
Biên (triển lãm chim cảnh).
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Hội Sinh vật cảnh thành phố Nam Định; Câu
lạc bộ chim Vành khuyên Thành phố Nam Định.
2.2. Tổ chức giao lưu cổ vật đầu xuân và chợ bán đồ xưa
- Nội dung: Tổ chức chợ “Đồ xưa” theo phong tục mua bán lấy may đầu
xuân; tổ chức giao lưu cổ vật đầu xuân theo thông lệ 15 năm qua với những người
yêu thích cổ vật đến từ các tỉnh trong khu vực Nam đồng bằng Sông Hồng.
- Thời gian:
+ Chợ “Đồ xưa”: từ sáng ngày 05 đến ngày 08 tháng Giêng năm Tân Sửu;
+ Giao lưu cổ vật: 09h30’ ngày 07 tháng Giêng năm Tân Sửu.
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Nam Định.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Hội Cổ vật Thiên Trường tỉnh Nam Định
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2.3. Hoạt động giới thiệu văn hóa ẩm thực Nam Định và sản phẩm OCOP
- Nội dung:
+ Giới thiệu ẩm thực Nam Định với quán phở bò gia truyền, bánh cuốn
làng Kênh. Tổ chức không gian chợ quê với quán hàng quà sáng truyền thống:
bánh đúc, bánh khúc, bánh gai, bánh Xíu Páo và kẹo Sìu Châu;
+ Tổ chức các quầy hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP của Nam Định.
- Thời gian: Từ ngày 05 đến ngày 09 tháng Giêng năm Tân Sửu.
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Nam Định và dọc vỉa hè đường Cột Cờ (các sản
phẩm OCOP).
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Hiệp hội Du lịch Nam Định, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và các nghệ nhân.
2.4. Tổ chức trình diễn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể, biểu
diễn nghệ thuật và một số hoạt động thể dục thể thao
a- Trình diễn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể
- Nội dung: Biểu diễn múa rối nước; Hát Xẩm, Chầu văn, Ca trù.
- Thời gian: Từ tối ngày 05 đến ngày 08 tháng Giêng năm Tân Sửu.
- Địa điểm:
+ Biểu diễn múa rối nước: Bảo tàng tỉnh (khu vực sân phía Tây).
+ Hát Xẩm, Chầu văn, Ca trù: Bảo tàng tỉnh (khu vực sảnh trước Bảo tàng,
quán cây đa, không gian chợ Quê).
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam
Định; Câu lạc bộ Hát dân ca truyền thống huyện Ý Yên và các nghệ nhân.
b. Tổ chức chương trình “Vũ điệu thành Nam”
- Nội dung: Biểu diễn, giao lưu giữa các câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn
tỉnh Nam Định.
- Thời gian: Tối ngày 06 tháng Giêng năm Tân Sửu.
- Địa điểm: Khu vực Giàn leo vườn hoa Điện Biên.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm và các CLB.
c . Tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm
2021 (thời lượng 90 phút).
Thời gian: Tối ngày 06 tháng Giêng năm Tân Sửu.
Địa điểm: tiền sảnh Bảo tàng tỉnh Nam Định.
- Đơn vị thực hiện: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống.
d. Trình diễn đi Cà kheo, múa Rồng, múa Lân
- Nội dung: Biểu diễn đi Cà kheo, múa Rồng, múa Lân; múa Xanh tiền
- Thời gian: sáng ngày 07 tháng Giêng, năm Tân Sửu.
- Địa điểm: Đường Cột Cờ, thành phố Nam Định.
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e. Biểu diễn võ thuật và thi đấu cờ bỏi, tổ tôm điếm
- Thời gian, địa điểm:
+ Biểu diễn võ thuật: 15h00’ ngày 17/02/2021 (tức ngày 06 tháng Giêng
năm Tân Sửu) tại Khu vực dàn leo vườn hoa Điện Biên.
+ Trình diễn thi đấu cờ bỏi: 08h00’ ngày 18/02/2021 (tức ngày 07 tháng
Giêng năm Tân Sửu) tại Khu vực Giàn leo vườn hoa Điện Biên.
+ Trình diễn chơi tổ tôm điếm: từ 15h00’ ngày 18/02/2021 (tức ngày 07
tháng Giêng năm Tân Sửu) tại Bảo tàng tỉnh Nam Định.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Quản lý Thể dục thể thao.
2.5. Tổ chức tham quan Bảo tàng và di tích lịch sử văn hóa Cột cờ Nam Định
- Tham quan trưng bày lịch sử xã hội tỉnh Nam Định; các trưng bày chuyên
đề gồm: Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt - Bản sắc và giá trị; Những
kỷ vật đi cùng năm tháng; Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Nam Định; Tham
quan di tích lịch sử văn hóa Cột Cờ Nam Định.
Thời gian: Từ ngày 05 đến 09 tháng Giêng.
- Tham quan, trải nghiệm không gian “ Bếp Việt truyền thống” (xay lúa, giã
gạo và tham quan gian bếp truyền thống của nhà nông)
Thời gian: Từ ngày 05 đến 09 tháng Giêng.
III. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Trưởng ban: Chỉ đạo chung.
2. Ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Phó Trưởng ban:
- Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các
nhiệm vụ theo Kế hoạch; đôn đốc các đơn vị trong ngành phối hợp thực hiện
nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch; tổ chức họp Ban Tổ chức; soạn thảo Giấy
mời; phát hành Giấy mời (thành phần: Lãnh đạo các cơ quan liên quan ở Trung
ương và Tỉnh bạn; Các sở ngành ở tỉnh và tổ chức, cá nhân tham gia).
- Chuẩn bị các điều kiện và không gian bảo đảm cho các hoạt động chợ Tết
diễn ra theo đúng Kế hoạch.
- Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức khai mạc (dựng nhà sự kiện,
trang trí khánh tiết, điều hành chương trình, chủ trì đón tiếp đại biểu…).
3. Đề nghị Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành
phố Nam Định, Ủy viên:
- Chỉ đạo Công an thành phố Nam Định và phường Ngô Quyền đảm bảo
giao thông và công tác an ninh trật tự khu vực trong thời gian diễn ra chợ Tết.
- Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tạo điều kiện để Ban tổ chức tổ chức các
hoạt động văn hóa, thể thao tại khu vực đường Cột cờ, Giàn leo, vườn hoa Điện Biên.
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4. Đề nghị ông Trần Văn Hinh, Chủ tịch Hội cổ vật Thiên Trường, Ủy viên:
- Phối hợp tổ chức thực hiện nội dung giao lưu cổ vật đầu xuân như thông
lệ hàng năm.
- Phối hợp tổ chức “Chợ đồ xưa” theo Kế hoạch.
5. Đề nghị ông Nguyễn Văn Hữu, Phó Chánh Văn phòng điều phối Nông
thôn mới, Sở NNPTNN:
Tổ chức không gian giới thiệu một số sản phẩm OCOP của tỉnh tại khu vực
đường Cột cờ, Thành phố Nam Đinh theo kế hoạch của Ban tổ chức
6. Ông Doãn Sinh Nam, Chánh Văn phòng, Ủy viên:
- Phối hợp tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, các văn bản gửi các cơ
quan liên quan.
- Phát hành Giấy mời đại biểu dự khai mạc (lãnh đạo Tỉnh)
- Tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở tặng Giấy khen của
Giám đốc Sở cho các tổ chức, cá nhân có thành tích tham gia các hoạt động chợ
Tết và điều hành nghi thức khen thưởng tại phiên khai mạc.
- Tham gia đón tiếp khách dự khai mạc
7. Ông Kiều Khắc Dư, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và
Triển lãm, Ủy viên:
Chủ trì, tổ chức chương trình “Vũ điệu thành Nam” giao lưu các câu lạc bộ
khiêu vũ tỉnh Nam Định tại khu vực dàn leo vườn hoa Điện Biên theo kế hoạch
của Ban Tổ chức.
8. Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền
thống, Ủy viên:
- Dàn dựng và tổ chức biểu diễn Chương trình nghệ thuật mừng Đảng,
mừng Xuân Canh Tý năm 2021 (thời lượng 90 phút).
Thời gian: Tối ngày 06 tháng Giêng năm Tân Sửu.
Địa điểm: Tiền sảnh Bảo tàng tỉnh.
- Dàn dựng và tổ chức biểu diễn Chương trình hát văn khai mạc chợ Tết
(thời lượng 30 phút).
Thời gian: Sáng ngày 07 tháng Giêng năm Tân Sửu.
Địa điểm: Bảo tàng tỉnh,
- Phối hợp tổ chức hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể.
9. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên:
Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí tổ chức các hoạt động của Chợ Tết “Một
thoáng Thành Nam” năm 2021 theo quy định.
10. Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Ủy viên:
- Tham mưu với Ban tổ chức tổ chức công tác truyền thông tuyên truyền về
Kế hoạch của Sở VHTTDL tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng,
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mừng Xuân Tân Sửu - 2021, trong đó có hoạt động Chợ Tết “Một thoáng Thành
Nam” năm 2021.
- Chủ động tuyên truyền về Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” năm 2021
trên Cổng Thông tin điện tử của Sở, Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tham gia đón tiếp đại biểu tại Lễ khai mạc.
11. Ông Vũ Hồng Phong, Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa, Ủy viên:
- Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, các văn bản gửi các cơ quan
liên quan phối hợp.
- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc của lãnh đạo Sở
- Tham gia đón tiếp đại biểu tại Lễ khai mạc.
12. Ông Lâm Văn Tiên, Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Ủy viên:
- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động thể
dục thể thao theo kế hoạch của Ban tổ chức;
- Tham gia đón tiếp đại biểu tại Lễ khai mạc.
13. Đề nghị Ban vận động thành lập Hiệp hội Ẩm thực Nam Định phối hợp
tổ chức hoạt động giới thiệu văn hóa ẩm thực Nam Định tại chợ Tết.
14. Đề nghị Hội sinh vật cảnh thành phố Nam Định quan tâm, phối hợp tổ
chức triển lãm sinh vật cảnh.
15. Đề nghị Câu lạc bộ Hát dân ca truyền thống huyện Ý Yên và các nghệ
nhân phối hợp tổ chức trình diễn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể.
16. Đề nghị Công ty cổ phần phát triển đô thị Dệt may Nam Định phối hợp
tổ chức các hoạt động văn hóa, trang trí tại khu vực đường Cột cờ và vườn hoa
của đô thị Dệt may theo Kế hoạch của Ban tổ chức chợ Tết.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” năm
2021. Đề nghị các thành viên Ban Tổ chức chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu
quả cao; các đơn vị có liên quan quan tâm và phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các thành viên BTC;
- Ủy ban nhân dân TP Nam Định;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hội cổ vật Thiên Trường;
- Hội sinh vật cảnh TP Nam Định;
- Ban vận động thành lập Hiệp hội Ẩm thực
Nam Định;
- CLB Hát văn Nam Định, CLB Hát dân ca
truyền thống huyện Ý Yên;
- Công ty Cổ phần phát triển đô thị Dệt may;
- Lưu: VT, Bảo tàng tỉnh.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL

Nguyễn Tiến Dũng

