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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Gia Lai, ngày   20   tháng  11  năm 2018 

THÔNG BÁO 
Về việc tham gia Festival văn hoá cồng chiêng  

Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018  
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-BTC ngày 13/9/2018 của BTC Festival văn 
hoá cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018;  

Căn cứ nội dung Công văn số 2270/UBND-KGVX ngày 11/10/2018 của 
UBND tỉnh Gia Lai về việc thay đổi thời gian và đề nghị phối hợp tổ chức 
Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Gia Lai thông báo đến các 
đơn vị về việc tham gia Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia 
Lai năm 2018 như sau: 

I. Các hoạt động của Festival 

1. Chương trình Khai mạc, Bế mạc tại Quảng trường Đại Đoàn Kết 

- Thời gian Khai mạc: 20h00-22h00, ngày 30/11/2018 

Các đoàn có mặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết lúc 19h00 để nhận vị trí, 
bảng tên đoàn. 

- Thời gian Bế mạc: 19h30-21h00, ngày 02/12/2018 

Các đoàn có mặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết lúc 18h30 để nhận vị trí, 
bảng tên đoàn1. 

2. Lễ hội đường phố  

- Thời gian: Từ 15h00-17h00 ngày 30/11/2018 và từ 8h00-17h00 ngày 
01/12/2018. 

- Thành phần tham gia: 26 đoàn nghệ nhân của 04 tỉnh Đắk Lắk, Đắk 
Nông, Kon Tum, Lâm Đồng và 17 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Gia Lai. 

- Sở VHTTDL Gia Lai chủ trì, thực hiện. 

Các đoàn mặc trang phục truyền thống, mang theo nhạc cụ, các mô hình 
phụ hoạ... tập trung tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, 60 Hai Bà Trưng, Pleiku lúc 14h30 

                                            
1 03 đoàn nghệ nhân dân tộc Jrai của các huyện Chư Păh, Chư Sê, Chư Pưh và 03 đoàn nghệ 

nhân dân tộc Bahnar của các huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro tham gia tập luyện chương trình khai 
mạc, bế mạc với đơn vị tổ chức sự kiện từ ngày 27/11/2018 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Thời gian 
tập luyện: Đoàn nghệ nhân huyện Kbang có mặt tại Pleiku lúc 14h ngày 27/11/2018, các đoàn còn lại 
có mặt tại Pleiku lúc 14h ngày 28/11/2018.  
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ngày 30/11/2018 để chuẩn bị. Từ 15h00-17h00, các đoàn diễu hành theo lộ 
trình: Nhà Thiếu nhi tỉnh  Hoàng Văn Thụ  Trần Phú  Trần Hưng Đạo  
Quang Trung  Lê Lợi  đường D1, Quảng trường Đại Đoàn Kết, xếp mỗi 
đoàn 2 hàng ở khu vực cột cờ, thứ tự từ trái qua phải, hướng về tượng đài (theo 
bảng trình tự diễu hành, sơ đồ 1). Sau diễu hành, trưởng các đoàn nhận vị trí 
cho hoạt động ngày 01/12/2018 tại Quảng trường. 

Các đoàn diễu hành, trình diễn nhạc cụ, đi cà kheo, diễn tấu cồng chiêng 
theo bố cục riêng của mỗi dân tộc, đảm bảo trật tự, không nhất thiết phải đi theo 
hàng; giữ khoảng cách 4-5m giữa 2 đoàn; dừng biểu diễn khoảng 5 phút tại ngã 
tư Trần Phú - Lê Lai và ngã tư Trần Hưng Đạo - Quang Trung.   

Từ 8h00-17h00 ngày 01/12/2018, các đoàn tập trung tại Quảng trường Đại 
Đoàn Kết (sơ đồ 2) để trình diễn nhạc cụ dân tộc, cồng chiêng, soang, cà kheo, 
đan lát, chỉnh chiêng, hát dân ca, hát kể sử thi... (mỗi đoàn chủ động mang theo 
bạt hoặc chiếu, các vật dụng liên quan như: dao, rựa, rổ, rá, ná, gùi... phục vụ 
hoạt động trình diễn, nhằm mang đến hình ảnh chân thực nhất về di sản văn hóa 
của dân tộc mình). 

Phụ trách hoạt động: Ông Ngô Tuyến, Trưởng Phòng Quản lý Văn hoá, 
SĐT: 0326080888, email: ngotuyenart@gmail.com. 

3. Phục dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống  

Các nghi lễ phục dựng của 4 tỉnh Tây Nguyên diễn ra trong ngày 
01/12/2018, gồm: 

Thời gian Địa điểm 
Đơn vị thực 

hiện 
Nghi lễ phục dựng 

Từ 8h30 
Công viên 
Diên Hồng 

Tỉnh Đắk Lắk 
Lễ cúng cây  nêu cầu an 

của dân tộc Ê Đê 

Từ 9h30 
Công viên 
Diên Hồng 

Tỉnh Đắk Nông 
Lễ cúng sức khỏe của 

người M’nông 

Từ 14h00 
Công viên 

Đồng Xanh 
Tỉnh Kon Tum 

Lễ cầu an của dân tộc 
Bahnar 

Từ 15h00 
Công viên 

Đồng Xanh 
Tỉnh Lâm Đồng Lễ sạ lúa của người Chu Ru 

Đề nghị các đoàn có mặt tại địa điểm trình diễn trước 30 phút, chuẩn bị đạo 
cụ, trang phục, chủ động tiếp cận sân khấu. 

Phụ trách hoạt động: Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Trưởng Phòng Xây dựng 
Nếp sống văn hoá và Gia đình, SĐT: 0914730096, email: thuygl1@yahoo.com.vn. 

Nghi lễ phục dựng của tỉnh Gia Lai:  

Lễ mừng nhà rông mới của dân tộc Bahnar huyện Kbang, diễn ra từ 14h00 
ngày 02/12/2018, tại sân nhà rông làng Ốp, Pleiku. Đoàn nghệ nhân huyện 
Kbang chuẩn bị đạo cụ, trang phục, chủ động tiếp cận sân khấu. 

Phụ trách hoạt động: Ông Ksor Phúc, Phó Trưởng Phòng Quản lý Di sản 
văn hoá, SĐT: 0834236229, email: dsvhgialai@gmail.com. 
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4. Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hoá cồng 
chiêng Tây Nguyên 

- Thời gian: 8h00 ngày 01/12/2018  

- Địa điểm: Khách sạn Pleiku Palace 

- Chủ trì: Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Gia Lai. Viện Văn hoá Nghệ thuật 
quốc gia Việt Nam phối hợp Sở VHTTDL Gia Lai thực hiện. 

- Thành phần tham dự: 140 đại biểu, gồm 40 tác giả có tham luận, 100 khách 
mời là lãnh đạo trung ương, các tỉnh và báo chí. 

Phụ trách hoạt động: Bà Nguyễn Thị Thuý Phương, Chuyên viên Phòng 
Quản lý Di sản văn hoá, SĐT: 0986134493, email: dsvhgialai@gmail.com. 

5. Trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm  

- Thời gian: Ngày 29/11-02/12/2018.  

8h00 ngày 29/11/2018, các đoàn nhận vị trí và bốc thăm nhận gỗ tại Bảo 
tàng tỉnh. 

- Vị trí của các đoàn: Sơ đồ số 3. 

+ Đoàn Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng: Khu vực đường bê 
tông từ Bảo tàng tỉnh đến Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai-Kon Tum. 

+ Các đoàn của tỉnh: Trong khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh 
Gia Lai-Kon Tum. 

- Các đoàn chọn từ 1-2 nghệ nhân cho mỗi loại hình. Đối với hoạt động 
trình diễn dệt thổ cẩm và đan lát, khuyến khích nghệ nhân mang theo các sản 
phẩm đã hoàn thiện đến trưng bày, giới thiệu tại địa điểm trình diễn. Các nghệ 
nhân tham gia trình diễn đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm được trao giấy ghi nhận 
của Ban Tổ chức vào sáng ngày 01/12/2018. 

5.1 Trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian 

- Các nghệ nhân tự chuẩn bị dụng cụ thủ công, không dùng máy móc. 

- Kích thước gỗ: Dài 1,5m-2m; đường kính 25-40 cm. 

Lưu ý: Các tác phẩm sau khi hoàn thành được ghi tên, tuổi, địa chỉ nghệ 
nhân thực hiện và được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai để trưng bày, giới thiệu. 

5.2 Trình diễn nghệ thuật đan lát 

Nghệ nhân và các đoàn tự chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu (nan, dây, dao…, 
chiếu ngồi - khuyến khích sử dụng chiếu truyền thống); nghệ nhân được đan 
trước đến 1/2 sản phẩm. 

5.3 Trình diễn nghệ thuật dệt thổ cẩm 

Nghệ nhân và các đoàn tự chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu (khung dệt, chỉ, 
chiếu ngồi dệt…); nghệ nhân được dệt trước đến 1/2 sản phẩm. 
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Phụ trách hoạt động: Bà Phạm Thị Khoa Thi, Phó Trưởng Phòng Nghiệp 
vụ, Bảo tàng tỉnh, SĐT: 0382341119; email: khoathibtgialai@gmail.com. 

6. Sinh hoạt văn nghệ dân gian (diễn xướng sử thi, hát dân ca) 

- Thời gian: Từ 19h00 đến 22h00, ngày 01/12/2018. Các đoàn tập trung lúc 
18h00 cùng ngày. 

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh. 

- Các đoàn đăng ký tiết mục tham gia trước ngày 23/11/2018 để xây dựng 
chương trình chi tiết; chuẩn bị nội dung trình chiếu bổ trợ, đạo cụ cho tiết mục 
của đơn vị mình. 

Phụ trách hoạt động: Ông Huỳnh Bá Tính, Phòng Nghiệp vụ, Bảo tàng 
tỉnh, SĐT: 0346000040; email: huynhbatinh@gmail.com. 

7. Triển lãm tranh, ảnh, tư liệu 

7.1. Triển lãm ảnh tư liệu, nghệ thuật về Không gian văn hoá cồng 
chiêng Tây Nguyên 

- Thời gian: Từ ngày 29/11/2018 – 02/11/2018 

- Địa điểm: Đường Anh hùng Núp (hướng đường Lê Lợi) 

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Viện Văn hoá 
Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) tổ chức; có 110 ảnh, gồm 16 ảnh tư liệu 
(từ VICAS), 94 ảnh nghệ thuật.  

Phụ trách hoạt động: Ông Lê Xuân Hoan, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ 
thuật tỉnh, SĐT: 0905102676, email: nslexuanhoan@gmail.com. 

7.2. Triển lãm tranh, ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của họa sĩ Xu Man  

- Thời gian: Từ ngày 29/11/2018 – 02/11/2018 

- Địa điểm: Đường Anh hùng Núp (hướng đường Trần Hưng Đạo). 

- Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật 
tỉnh Gia Lai tổ chức; có 150 tranh, ảnh và tư liệu.  

Phụ trách hoạt động: Ông Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Phòng Quản lý Di 
sản văn hoá, SĐT: 0988585016, email: dsvhgialai@gmail.com. 

7.3. Triển lãm và trình diễn nhạc cụ các dân tộc Việt Nam  

- Thời gian: Từ ngày 29/11-02/12/2018 

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh  

- Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam chủ trì, với sự tham 
gia của 12 địa phương, đơn vị trên toàn quốc (sơ đồ số 4). 

(Thuộc hoạt động này, Bảo tàng tỉnh Gia Lai triển lãm: “Chiêng, trống cổ 
truyền của dân tộc Jrai, Bahnar ở tỉnh Gia Lai” từ ngày 29/11-10/3/2019 tại 
Phòng trưng bày chuyên đề Bảo tàng tỉnh). 
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Phụ trách hoạt động: Ông Trần Văn Dương, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 
Triển lãm, SĐT: 0869113999, email: duongtlvh@gmail.com. 

8. Công bố tour du lịch cộng đồng và tổ chức khảo sát du lịch (famtrip)  

8.1. Công bố tour du lịch cộng đồng 

- Thời gian: 8h00-8h30 ngày 01/12/2018 

- Địa điểm: Khu ẩm thực Tây Nguyên và ẩm thực 3 miền trong khuôn viên 
Quảng trường Đại Đoàn Kết. 

- Thành phần tham dự: 80 người (Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch, lãnh 
đạo UBND tỉnh, Sở VHTTDL Gia Lai, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành 
phố, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành, các nhà đầu tư trong và 
ngoài tỉnh). 

8.2 Khảo sát các điểm du lịch 

- Thời gian: Từ ngày 01 – 02/12/2018 

- Địa điểm: Các điểm du lịch trên địa bàn huyện Ia Grai, Chư Păh và Đak Đoa. 

- Thành phần tham dự: Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành; các 
đơn vị quản lý, nghiên cứu về du lịch. 

8.3 Tọa đàm về “Liên kết phát triển tour du lịch giữa Gia Lai với các 
địa phương” 

- Thời gian: 14h00 ngày 02/12/2018. 

- Địa điểm: Hội trường sảnh Viên Ngọc Xanh 2, Khách sạn Pleiku Palace. 

- Thành phần tham dự: Khoảng 90 đại biểu, khách mời. 

Sở VHTTDL Gia Lai chủ trì thực hiện. 

Phụ trách hoạt động: Bà Phan Thị Ngọc Diệp, Trưởng Phòng Quản lý Du 
lịch, SĐT: 0913408507, email: diepdulich@gmail.com. 

9. Cà phê đường phố  

- Thời gian: Từ ngày 29/11- 02/12/2018. 

- Địa điểm: Khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết và một số tuyến đường 
trung tâm TP. Pleiku. 

- Công ty TNHH Vĩnh Hiệp chịu trách nhiệm chính, phối hợp Sở VHTTDL 
và Sở Công Thương thực hiện2. 

                                            
2
 Bố trí 4 Booth phục vụ cà phê tại khu vực Quảng trường; 6 xe lưu động phục vụ cà phê tại 6 

đường trung tâm thành phố: 
+ Ngày 29/11: Đường Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, Trần Hưng Đạo, Cách mạng tháng 

Tám, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng 
+ Ngày 30/11: Đường Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, Trần Hưng Đạo, Cách mạng tháng 

Tám, Hùng Vương, Lý Tự Trọng 
+ Ngày 01/12: Đường Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, Trần Hưng Đạo, Cách mạng tháng 

Tám, Lê Lợi, Quang Trung 
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Phụ trách hoạt động: Ông Ngô Tuyến, Trưởng Phòng Quản lý Văn hoá, 
SĐT: 0326080888, email: ngotuyenart@gmail.com. 

10. Ẩm thực Tây Nguyên và ẩm thực 3 miền 

- Thời gian: Ngày 30/11- 02/12/2018 

- Địa điểm: Quảng trường Đại Đoàn Kết (khu vực quán cà phê trước đây) 

- Hiệp hội Du lịch Gia Lai chủ trì.  

Thành phần tham gia: 10 gian hàng ẩm thực 3 miền do Hiệp hội Du lịch 
thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Làng Du lịch Bình Quới 
và 10 gian hàng ẩm thực Tây Nguyên của các doanh nghiệp trong tỉnh. 

Các đơn vị tham gia phải cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; được 
miễn phí về địa điểm và tự trang trí gian hàng.  

Phụ trách hoạt động: Ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch 
Gia Lai, SĐT: 0913450143, email: nguyentanthanh60@gmail.com. 

11. Giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương  

- Thời gian: Từ ngày 29/11- 02/12/2018. Các đơn vị tập kết sản phẩm về 
gian hàng chiều ngày 28/11/2018. 

- Địa điểm: Đường Anh hùng Núp (khu vực giữ xe), TP. Pleiku 

- Hiệp hội Doanh nghiệp Gia Lai chủ trì, thực hiện. 

Có 40 địa phương và doanh nghiệp đăng ký, tổng số 46 gian hàng với 48 
sản phẩm. Các sản phẩm phải có đủ giấy tờ về điều kiện an toàn thực phẩm, 
hoặc văn bản cam kết sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo Thông tư số 51/2014/TT-
BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Phí mỗi gian hàng: 2.500.000 đồng. Sơ đồ bố trí gian hàng, Hiệp hội Doanh 
nghiệp Gia Lai sẽ gửi đến các đơn vị liên quan. 

Phụ trách hoạt động: Ông Nguyễn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp 
hội Doanh nghiệp Gia Lai, SĐT: 0913450189, email: gialaiba@gmail.com. 

12. Lễ khai mạc các hoạt động của Festival 

- Thời gian: 8h00 ngày 01/12/2018 

- Địa điểm: Sân Bảo tàng tỉnh Gia Lai 

- Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai chủ trì, Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh và Du 
lịch xây dựng kịch bản, trang trí, chuẩn bị chương trình văn nghệ, MC. 

                                                                                                                                        
+ Ngày 02/12: Đường Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trung, Phan Đình Phùng, 

Hùng Vương, Quang Trung 
Các hoạt động khác: Tặng 5000 Vip Voucher tương đương 5000 ly cà phê phục vụ đại biểu; 

bán giảm giá cà phê mang đi ở các quầy Booth và xe lưu động, giá 1 ly cà phê đen: 10.000đ, cà phê 
sữa: 15.000đ; tổ chức biểu diễn pha chế Specialty coffee (cà phê đặc biệt) và chương trình “Lắng 
nghe café kể”; tổ chức cuộc thi “Cùng L’amant tìm kiếm Baista (người pha chế cà phê) tài năng”; tổ 
chức chương trình “Quay số trúng thưởng – Tri ân khách hàng”. Dựng sân khấu hộp café khổng lồ 
(kích thước dài 7,2m, rộng 3,6m, cao 7m) tại khu vực quảng trường để tổ chức các hoạt động trên. 
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- Thành phần tham dự: Khoảng 100 đại biểu gồm lãnh đạo trung ương, địa 
phương, báo chí và nghệ nhân đại diện cho các đoàn tham gia Festival... 

Mỗi đoàn nghệ nhân cử 10 người, có mặt tại địa điểm trên lúc 7h30 ngày 
01/12/2018. 

Phụ trách hoạt động: Ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Văn hoá, 
Điện ảnh và Du lịch, SĐT: 0914306977, email: thanhtuanle.org@gmail.com. 

II. Những nội dung khác: 

1. Bố trí khách sạn:  

- Lãnh đạo trung ương và ngoài tỉnh ở các khách sạn: Hoàng Anh Gia Lai, 
Tre Xanh, Khánh Linh, Pleiku, Đức Long, Hoàng Ngọc, Vĩnh Hội, Elegant. 

- Đối với các đoàn nghệ nhân trong và ngoài tỉnh: Sở hỗ trợ thông tin để 
các đoàn tự liên hệ đặt chỗ.  

Hỗ trợ thông tin: Bà Phan Thị Ngọc Diệp, Trưởng Phòng Quản lý Du lịch, 
SĐT: 0913408507, email: diepdulich@gmail.com. 

2. Các đoàn liên hệ Chánh Văn phòng Sở VHTTDL Gia Lai (ông Nguyễn 
Công Phương, SĐT: 0905108443) để nhận thẻ đeo và thẻ xe. 

3. Đề nghị các đoàn chưa gửi danh sách nghệ nhân tham gia Festival, gửi 
về Sở VHTTDL Gia Lai trước ngày 23/11/2018, bản mềm qua email: 
dsvhgialai@gmail.com.  

4. Do sơ suất, Kế hoạch số 11/KH-BTGL ngày 14/11/2018 của Bảo tàng 
tỉnh Gia Lai không còn phù hợp với tình hình thực tế. Đề nghị các đoàn căn cứ 
thông báo này để chuẩn bị nội dung tham gia. 

Trên đây là chi tiết các hoạt động trong khuôn khổ Festival văn hóa cồng 
chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018. Sở VHTTDL Gia Lai thông báo 
để các đơn vị biết, tham gia. 

Thêm thông tin, liên hệ Phòng Quản lý Di sản văn hoá, SĐT: 0269.3826026, 
0988585016 (đ/c Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Phòng)./. 

 
Nơi nhận:                                                                             
- VP. UBND tỉnh; 
- Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Viện VHNT quốc gia Việt Nam; 
- Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam; 
- Sở VHTTDL 4 tỉnh Tây Nguyên; 
- UBND, Phòng VHTT 17 huyện, tx,tp; 
- Các đ/c Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 
- Hội VHNT tỉnh Gia Lai; 
- Các Hiệp hội: Du lịch, Doanh nghiệp tỉnh; 
- Các Công ty: TNHH Vĩnh Hiệp, CP Gia Lai 
CTC, Công trình Đô thị Pleiku; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, QLDSVH. 
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