
 

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI 
KỶ NIỆM 56 NĂM NGÀY HY SINH CỦA ANH HÙNG LỰC LƯỢNG  

VŨ TRANG NHÂN DÂN PHAN THỊ RÀNG 

(09/01/1962 – 09/01/2018) 

Địa điểm: Khu Di tích lịch sử, thắng cảnh Hòn Đất, xã Thổ Sơn 

 

Phần hội: 

Ngày 06/01/2018 

- Giải bóng chuyền hơi nam. 

- Hội chợ xúc tiến thương mại tiêu dùng nông nghiệp Thổ Sơn 2018 (đến ngày 09/01/2018). 

Ngày 07/01/2018  

- 07 giờ 30 phút: Giải Việt dã leo núi Hòn Đất - Kiên Giang năm 2018. 

- Khai mạc gian hàng ẩm thực và gian hàng giới thiệu nông sản địa phương (đến ngày 

09/01/2018). 

- Trưng bày triển lãm sách (đến ngày 09/01/2018). 

- Triển lãm, giới thiệu nghề truyền thống (nghề gốm) của Hòn Đất (đến ngày 09/01/2018). 

- Hội trại Thanh niên và các hoạt động của hội trại.  

- 19 giờ 00 phút: Đêm văn nghệ gây quỹ học bổng Phan Thị Ràng. 

Ngày 08/01/2018 

07 giờ 00 phút: Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hòn Đất lần thứ VI năm 2018 và các 

môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội. 

Phần lễ: 

Ngày 08/01/2018 

19 giờ 30 phút: Khai mạc Lễ hội. 

- Phát biểu khai mạc. 

- Tri ân nhà tài tài trợ. 

- Trao  học bổng Phan Thị Ràng. 

- Chương trình biểu diễn nghệ thuật (do Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang phối hợp thực 

hiện. Có sự tham gia của các nghệ sỹ như: NSND Trọng Hữu, NSUT Cẩm Tiên, Quán quân Bolero 

Lâm Ngọc Hoa...). 

Ngày 09/01/2018: Lễ dâng hương 

- 07 giờ 30 phút: Đón tiếp đại biểu. 

- 08 giờ 00 phút: Múa lân, trống hội khai lễ. 

- 08 giờ 30 phút: Các đoàn dâng lễ. 

- 09 giờ 00 phút: Chủ lễ dâng hương. 

- 09 giờ 10 phút: Diễn văn tri ân nữ anh hùng. 

- 09 giờ 30 phút: Đại biểu và nhân dân dâng hương.                                                           

                                        BAN TỔ CHỨC 

                                          Trân trọng kính mời quý đại biểu, nhân dân đến dự 

                                           và tham gia các hoạt động của Lễ hội 

                                                   

 

 

 


