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Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Công an huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 19/UBND-KGVX ngày 06/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trên 

địa bàn và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước, của tỉnh, 

của huyện về tổ chức lễ hội. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di 

tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực 

của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Tuyên truyền vận động nhân dân trên 

địa bàn hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm không phô 

trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.. 

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định tại 

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản 

lý và tổ chức lễ hội; hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các văn 

bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ủy ban nhân dân huyện về công 

tác quản lý, tổ chức lễ hội.  

- Phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, thống kê, phân loại lễ hội để 

thực hiện việc quản lý và tổ chức theo quy định. Xây dựng lịch tổ chức các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân và các hoạt động được tổ chức trong lễ hội của 

địa phương năm 2021 gửi Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trước ngày 

25/01/2021 để tổng hợp. 

- Thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin 

đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

tại lễ hội, các điểm di tích, danh lam thắng cảnh về các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện  

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp 



thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di 

tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm 

trái phép; không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ 

mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; 

phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích, lễ hội; không để các đối tượng 

lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động 

có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy 

định về thực hiện nếp sống văn minh. 

- Trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong 

cộng đồng; căn cứ tình hình thực tế, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo 

thực hiện các biện pháp tạm dừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định tại Điều 8 

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ. 

- Tổng hợp lịch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và các 

hoạt động được tổ chức trong lễ hội của các xã, thị trấn năm 2021 báo cáo Ủy 

ban nhân dân huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. 

3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện phối hợp với Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền trên sóng phát thanh và 

trang thông tin điện tử huyện về các quy định của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo 

của tỉnh, của huyện về về công tác quản lý và tổ chức lễ hội; tuyên truyền, giới 

thiệu về nguồn gốc, giá trị, ý nghĩa của các lễ hội được tổ chức trên địa bàn 

huyện năm 2021. 

4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an huyện và các cơ quan, đơn vị liên 

quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân huyện tại điểm 1, điểm 2 văn bản này. Thực hiện công tác quản lý 

và tổ chức lễ hội theo đúng quy định; chỉ đạo triển khai tổ chức các phương án 

về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ 

sinh thực phẩm cho Nhân dân và du khách. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện trước 

ngày 25/01/2021 (qua phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, PCVPTH UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX; 

- Lưu: VT. VHTT      b  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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