
 

CHƢƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 

 550 NĂM DANH XƢNG QUẢNG NAM (1471 - 2021) 

(Kèm theo Công văn số:340/SVHTTDL-QLVH ngày 02/4/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Quảng Nam) 
 

I. HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

1. Lễ kỷ niệm 550 năm Danh xƣng Quảng Nam (1471 - 2021): 

- Thời gian dự kiến: 19 giờ 00, ngày 03/7/2021 (thứ Bảy). 

- Địa điểm: Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ. 

- Thành phần mời tham dự khoảng 800 đại biểu (gồm: lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước, các cơ quan Trung ương; khách quốc tế (các cơ quan ngoại giao, tổ 

chức quốc tế tại Việt Nam); đại biểu các tỉnh, thành phố; đại biểu lãnh đạo và 

Nhân dân tỉnh Quảng Nam; các nhà nghiên cứu về lịch sử, văn hóa về Quảng 

Nam; các cơ quan và phóng viên thông tấn, báo chí) 

2. Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam - 550 năm hình thành và 

phát triển": 

- Thời gian dự kiến: 08 giờ 00 ngày 03/7/2021. 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam. 

- Chủ trì Hội thảo: UBND tỉnh Quảng Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã 

hội Việt Nam. 

- Nội dung: Hội thảo tập trung phân tích, đánh giá chuyên sâu nhiều về 

địa lý, lịch sử, văn hóa, giáo dục, chính trị, kinh tế, ngoại giao, hội nhập phát 

triển và một số vấn đề liên quan. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG HƢỞNG ỨNG:  

 1. Chƣơng trình nghệ thuật thực cảnh “Hội An show”: 

 - Thời gian: Ngày 28/3/2021 và tiếp tục biểu diễn trong năm 2021. 

 - Địa điểm: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

 2. Lễ đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Bà Phƣờng 

Chào: 

 - Thời gian: Ngày 06/4/2021. 

 - Địa điểm: Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

 3. Chƣơng trình “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam”: 

 - Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 11/4/2021. 

 - Địa điểm: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

 4. Lễ công bố khai trƣơng cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng 

Nam - Việt Nam) và Đắc Tà Oọc (Sêkông - Lào): 

 - Thời gian: Tháng 6/2021. 



 

 - Địa điểm: Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và huyện Đắc Tà Oọc 

tỉnh Sêkông. 

 5. Liên hoan nghệ thuật Bài chòi: 

 - Thời gian: Ngày 01 và 02 tháng 7/2021. 

 - Địa điểm:  Trung tâm Văn hóa Quảng Nam. 

 6. Hoạt động trƣng bày, triển lãm: 

 - Thời gian: Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 02/7/2021. 

 - Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Quảng Nam. 

 7. Cuộc thi tìm hiểu “550 năm Danh xƣng Quảng Nam” trên 

Internet:  

 - Thời gian: Trao giải vào lúc 14 giờ 00 ngày 02/7/2021. 

 - Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam. 

 8. Chƣơng trình liên kết, xúc tiến du lịch giữa Thành phố Hà Nội, 

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung: 

 - Thời gian: Tháng 7/2021. 

 - Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam. 

 9. Phát động sáng tác nhân kỷ niệm 550 năm Danh xƣng Quảng Nam 

trên lĩnh vực báo chí và văn học, nghệ thuật. 

 10. Xây dựng Phim tài liệu chủ đề về Danh xƣng Quảng Nam. 

 11. Chƣơng trình Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần 

thứ II năm 2021, chủ đề “Quảng Nam - Vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng 

tạo. 

 12. Hoạt động xuất bản: 

 - Xuất bản sách “Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ quốc ngữ”; 

 - Xuất bản ấn phẩm Báo chí đồng hành với Quảng Nam trên chặng đường 

phát triển; 

- Xuất bản kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam - 550 năm 

hình thành và phát triển". 

 13. Các hoạt động du lịch: 

 - Hội thảo phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới; phát động 

phong trào “Doanh nghiệp du lịch Quảng Nam với Go Green - Du lịch xanh”. 

 + Thời gian: Tháng 7/2021. 

 + Địa điểm: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

 - Tổng kết, trao giải cuộc thi xây dựng các clip về du lịch chủ đề “Vlog du 

lịch xứ Quảng”; phát động cuộc thi ảnh du lịch Quảng Nam. 



 

 + Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 02/7/2021. 

 + Địa điểm: Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam. 

 14. Các hoạt động thể thao 

 - Đăng cai Giải vô dịch các Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc Cúp Đại sứ 

Hàn Quốc. 

 + Thời gian: Từ ngày 09-13/4/2021. 

 + Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam. 

 - Đăng cai Giải Vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 39 năm 

2021. 

 + Thời gian: Tháng 5/2021. 

 + Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam. 

 - Giải bóng chuyền nam Bông lúa vàng nông dân Quảng Nam 

 + Thời gian: Từ ngày 28 đến 31/5/2021. 

 + Địa điểm: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

 - Đăng cai tổ chức Vòng 2 và Vòng Chung kết Nữ giải Bóng chuyền vô 

địch quốc gia. 

 + Thời gian: Dự kiến vào tháng 10/2021. 

 + Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam. 

 15. Hoạt động hƣởng ứng của các doanh nghiệp  

 - Giải Golf chào mừng kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam do Hiệp 

hội Du lịch Golf Việt Nam tổ chức. 

 + Thời gian: Tháng 5/2021. 

 + Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam. 

 - Giải Heritage Fun Run Quảng Nam lần thứ I nhân kỷ niệm 550 năm 

Danh xưng Quảng Nam do Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức. 

 + Thời gian: Dự kiến vào tháng 6/2021. 

 + Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam. 

 - Cuộc thi “Nữ hoàng Yoga Việt Nam 2021” và chuỗi các hoạt động tọa 

đàm, triển lãm giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm thể thao, du lịch do Công ty Cổ 

phần đầu tư Edcom Việt Nam tổ chức. 

 + Thời gian: Dự kiến vào tháng 6/2021. 

 + Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam. 

  


