
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO 

CHÀO MỪNG 68 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 10/10  

(Đính kèm Văn bản số  3440 /SVHTT-VP ngày  30 /9/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) 

 

STT Nội dung Thời gian Địa điểm Khái quát thông tin 

I Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn    

1 Chương trình Âm nhạc mùa thu Hà Nội. 
20h00 ngày 

08/10/2022. 

Vườn hoa Tượng đài 

Quyết tử để Tổ quốc 

Quyết sinh, phố đi bộ 

hồ Hoàn Kiếm, Hà 

Nội. 

Chương trình do Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp 

với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức 

nhằm lan tỏa tình yêu âm nhạc truyền thống dân 

tộc tới công chúng Thủ đô đồng thời quyết tâm đẩy 

mạnh hoạt động biểu diễn âm nhạc truyền thống 

dân tộc nhằm bảo tồn phát huy giá trị âm nhạc 

truyền thống của Việt Nam, quảng bá âm nhạc Việt 

Nam đến với bạn bè quốc tế. 

 

2 Liên hoan Sân khấu Thủ đô 25/9-02/10/2022. Rạp công nhân 

Do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Nghệ 

sĩ sân khấu tổ chức thực hiện: 

Giới thiệu Thành tựu về nghệ thuật biểu diễn sân 

khấu của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp 

Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa 

bàn Hà Nội và một số địa phương trên cả nước với 

chặng đường phát triển của Thủ đô thiết thực chào 

mừng kỷ niệm 68 năm giải phóng Thủ đô 10/10; 

tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật chuyên 

nghiệp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từ 

đó định hướng hoạt động nghệ thuật, thúc đẩy các 

đơn vị xây dựng chương trình, tác phẩm đạt chất 

lượng phục vụ Nhân dân. 

 

3 Chung kết cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội”. 
20h ngày 

11/10/2022. 
Nhà hát Lớn 

 

Chương trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 

năm giải phóng Thủ đô 10/10 và 50 năm Chiến 

thắng Điện Biên Phủ trên không; đẩy mạnh các 

hoạt động văn hoá, văn nghệ tạo không khí vui 



tươi, phấn khởi nâng cao đời sống văn hóa, tinh 

thần cho quần chúng Nhân dân Thủ đô; tìm kiếm 

và bồi dưỡng tài năng trẻ cho sự nghiệp văn hóa, 

nghệ thuật Thủ đô.  

 

II Lĩnh vực Thể dục thể thao    

4 
Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 

vì hòa bình năm 2022. 

Khai mạc 7h00 

ngày 02/10/2022 

Trước Tượng đài Vua 

Lý Thái Tổ; khu vực 

đường Đinh Tiên 

Hoàng và xung quanh 

Hồ Hoàn Kiếm 

Đây là giải thể thao truyền thống mang tính quần 

chúng lớn nhất trong hệ thống các giải thể thao 

phong trào của thành phố Hà Nội. Tham dự giải có 

từ 1.100-1.200 VĐV của 75-80 đoàn, bao gồm 30 

quận, huyện, thị xã của Thành phố; các trường Đại 

học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô, các tỉnh, thành 

bạn, Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.  

5 
Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô 

lần thứ X năm 2021-2022 

Khai mạc 20h00 

ngày 07/10/2022 

Cung Điền kinh Hà 

Nội, đường Trần Hữu 

Dực 

Tham dự diễu hành, biểu dương lực lượng tại Lễ 

Khai mạc có 41 đoàn VĐV của 30 quận, huyện, thị 

xã, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể, 

các hội quần chúng, Giáo dục và Đào tạo và trên 

1000 diễn viên, VĐV tham gia đồng diễn Thể thao-

Nghệ thuật. 

6 
Giải Bơi chải Thuyền Rồng Hà Nội mở rộng 

năm 2022 

Khai mạc 8h00 

ngày 09/10/2022 

Lễ Khai mạc tại vườn 

hoa Lý Tự Trọng, thi 

đấu trên mặt nước Hồ 

Tây, đoạn dọc đường 

Thanh niên và phố 

Nguyễn Đình Thi 

Tham gia có khoảng gần 50 đội thuyền   với gần 

650 VĐV đến từ các quận, huyện của Thành phố, 

các tỉnh thành bạn, các trường Đại học, các tổ chức 

doanh nghiệp, Đại sứ quán các nước có phong trào 

thuyền rồng phát triển. 

7 
Giải Marathon quốc tế Di sản Hà Nội 

(VPBank Hanoi Marathon 2022) 

Khai mạc 19h30 

ngày 14/10/2022  

Thi đấu từ 4h00 đến 

11h30 ngày    

16/10/2022. 

Khai mạc tại Quảng 

trường Đông Kinh 

nghĩa Thục; thi đấu 

xung quanh Hồ Hoàn 

Kiếm và một số tuyến  

phố cổ các quận Hoàn 

Kiếm, Hai bà Trưng, 

Ba Đình, Đống Đa, 

Tây Hồ 

Đây là giải thể thao mang tính Xã hội hoá hoàn 

toàn, tham dự có khoảng 10.000 VĐV(trong đó có 

khoảng 1000 VĐV quốc tế) đăng ký đến từ các 

tỉnh, thành trong cả nước và khoảng trên 30 nước 

trong khu vực và quốc tế. 

III Lĩnh vực Văn hóa Cơ sở    

8 
Triển lãm với chủ đề “Bác Hồ với Thủ đô Hà 

Nội ” 
08/10/2022 47 Tràng Tiền 

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà 

Nội kỷ niệm 10/10 

9 
Triểm lãm “30 năm người tốt việc tốt” Thành 

phố Hà Nội 
Tháng 10/2022  

Tuyên truyền các hoạt động tổng kết 30 năm phát 

động phong trào thi đua “người tốt việc tốt” thành 



phố Hà Nội (1992-2022) 

10 
Tuyên truyền cổ động trực quan “Đại hội Thể 

dục thể thao Thủ đô” 2022 
Tháng 10/2022  

 

11 Phát động cuộc thi vẽ tranh “Quy tắc ứng xử” 03/10/2022 Đại học Mỹ Thuật 

Thông qua cuộc thi góp phần tuyên truyền sâu 

rộng, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ về thái độ hành vi ứng xử của tầng lớp nhân 

dân trong việc thực hiện và xây dựng nếp sống văn 

minh đô thị, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa 

tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội văn 

minh, thanh lịch.    

 

12 
Chung kết cuộc thi Trưởng thôn thân thiện 

Thành phố lần thứ 3 năm 2022. 
30/10/2022 

Nhà văn hóa huyện 

Đông Anh 

Nâng cao vị trí, vai trò của Trưởng thôn trong việc 

thực hiện chức trách, nhiệm vụ ở địa phương; củng 

cố kiến thực, kỹ năng trong việc triển khai phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hoá”, xây dựng nông thôn mới, người Hà Nội 

thanh lịch,  văn minh ở thôn, xã; tăng cường giao 

lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.   

 

13 
Trưng bày sách với chủ đề “Bác Hồ với Thủ đô Hà 

Nội ” và 30 năm “phong trào người tốt, việc tốt”. 
06/10/2022 Thư viện Hà Nội 

Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ 

đô 

14 
Chung khảo Liên hoan Dân ca, dân vũ Hà Nội - 

Năm 2022 cấp Thành phố 
11,12,13/10/2022 

- Quận Hà Đông 

- Huyện Phúc Thọ 

- Quận Bắc Từ Liêm 

Chương trình kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng 

Thủ đô; Nhằm bảo tồn, phát huy các loại hình văn 

hoá, nghệ thuật dân gian của Thủ đô Hà Nội và của 

cả nước; duy trì, phát triển, năng cao phong chào 

văn hóa, văn nghệ tại cơ sở; giới thiệu và quảng bá 

với bạn bè trong nước và quốc tế về nét văn hóa 

đặc sắc của dân tộc, tạo không khi vui tươi, phấn 

khởi trong quần chúng Nhân dân.  

 

15 
Chương trình nghệ thuật “Khúc hát Hà Nội”  

 

19h30 ngày 

9/10/2022 

sân khấu ngoài trời số 

7 Phùng Hưng, Hà 

Đông, Hà Nội 

Tổ chức chương trình nghệ thuật Chào mừng Kỷ 

niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 

16 
Chương trình Giao lưu, trình diễn nghệ thuật 

truyền thống (Ca trù, Hát văn- Hát Chầu văn, 

Múa Rối nước) 

19h30 

10/10/2022 

sân khấu Thủy Đình, 

số 7 Phùng Hưng, Hà 

Đông, Hà Nội. 

 

Chào mừng Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 

10/10 



17 Tuần lễ điện ảnh chiếu phim Từ 01/10 đến 

10/10/2022 

Rạp Kim đồng, 

phường Hàng Bài, 

quận Hoàn Kiếm 

Chào mừng Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 

10/10 

18 Tuần chiếu phim lưu động tại các quận, huyện thị xã  Từ 01/10 đến 10/10 
Tại các quận, huyện và 

thị xã 

Chào mừng Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 

10/10 

19 
Lễ trao giải Báo chí chuyên đề “Xây dựng 

người Hà Nội thanh lịch văn minh”. 

19h30 ngày 

02/10/2022 

Hoàng Thành Thăng 

Long 

 

IV Lĩnh vực di sản văn hóa    

20 Khai mạc trưng bày “Khúc ca khởi hoàn” 
8h30 ngày 

05/10/2022 
Nhà tù Hoả Lò 

Đóng góp của cựu tù chính trị Hoả lò đối với sự 

nghiệp giải phóng Thủ đô và sự phát triển của Thủ 

đô trong thời kỳ đổi mới 

21 
Lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể 

quốc gia Đình Phú Mỹ - Kiều Mai 
13/10/2022 

Quận Nam Từ Liêm - 

Bắc Từ Liêm 

 

22 
Phối hợp với VTV tổ chức Chung kết đường lên 

đỉnh Olimpia năm 2022 
02/10/2022 

Văn Miếu – Quốc Từ 

Giám 

Hỗ trợ VTV và Trường Phổ thông Trung học 

Amterdam tổ chức cầu truyền hình  trực tiếp chung 

kết “Đường lên đỉnh Olympia năm 2022”.   

V Hoạt động đối ngoại quốc tế    

23 
Chương trình giao lưu văn hóa kỷ niệm 30 năm 

thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn 

Quốc “Bài hát K-Pop tôi yêu”. 

20h00 ngày 

01/10/2022 

Quảng trường Đông 

Kinh Nghĩa Thục, phố 

đi bộ hồ Hoàn Kiếm, 

Hà Nội. 

Là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các 

sự kiện hướng tới lễ Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan 

hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc; góp phần 

tạo không khí tươi vui, phấn khởi, sinh động phục 

vụ công chúng và nhân dân tham gia phố đi bộ; 

tăng cường quảng bá các hoạt động gắn với Nội 

dung và Sáng tạo về văn hoá của Hàn Quốc đến 

với công chúng và nhân dân Thủ đô Hà Nội; thúc 

đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện 

giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và Thủ đô 

Hà Nội nói riêng.  

24 Những ngày Văn hoá Ninh thuận tại Hà Nội. 

Từ ngày 30/9 đến 

02/10/2022 (Khai 

mạc 20h00 ngày 

30/9/2022). 

Vườn hoa Tượng đài 

Quyết tử để Tổ quốc 

Quyết sinh, phố đi bộ 

Hoàn Kiếm Hà Nội. 

Quảng bá, giới thiệu, lan tỏa những nét văn hoá đặc 

sắc, độc đáo của đồng bào tỉnh Duyên hải Nam 

Trung Bộ đặc biệt văn hóa Chăm; quảng bá giới 

thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Ninh 

Thuận đến công chúng và nhân dân Thủ đô Hà 

Nội; tăng cường thúc đẩy hợp tác, giao lưu, xúc 

tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa Ninh Thuận 

và Thủ đô Hà Nội  



25 
Chương trình quảng bá văn hoá du lịch “Sắc 

màu Sơn La”. 

Từ ngày 14/10 đến 

16/10/2022 

Sân Nhà Bát Giác, phố 

đi bộ hồ Hoàn Kiếm, 

Hà Nội. 

Quảng bá, giới thiệu những nét văn hoá đặc sắc, 

độc đáo của đồng bào dân tộc Sơn La, Tây Bắc; 

giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Sơn 

La đến công chúng và nhân dân Thủ đô Hà Nội; 

thúc đẩy hợp tác, giao lưu, xúc tiến đầu tư, thương 

mại, du lịch giữa tỉnh Sơn La và thành phố Hà Nội.  

26 
Sự kiện trưng bày tranh ảnh quảng bá văn hoá, 

du lịch Peru. 

Từ ngày 21/10 đến 

26/10/2022 (Khai 

mạc 18h00 ngày 

21/10/2022). 

Vườn hoa Tượng đài 

Quyết tử để Tổ quốc 

Quyết sinh, phố đi bộ 

hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội  

Thông qua hoạt động trưng bày tranh ảnh nhằm 

giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người, phong 

cảnh thiên nhiên Peru, giới thiệu về “hệ thống 

đường xá hùng vĩ xây dựng từ thời Đế chế Inca-

Cung đường Qhapaq Nan” tới công chúng và nhân 

dân Thủ đô Hà Nội; góp phần nâng cao nhận thức, 

hiểu biết giữa nhân dân hai nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


