
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO&DU LỊCH 

 
Số: 1412 /SVHTTDL-NSVHGĐ 

V/v  tham mưu thực hiện công tác quản lý,  

tổ chức lễ hội năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 

     Hà Tĩnh,  ngày 01 tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 Thực hiện Công văn số 7896/UBND-VX1 ngày 24/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc giao tham mưu văn bản chỉ đạo công tác quản lý và tổ 

chức lễ hội năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo văn bản chỉ đạo 

như sau (có văn bản gửi kèm). 

   Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./. 

 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 
- Lưu: VT, XDNSVHGĐ.                                                              

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

     Lê Thị Loan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Số:           /UBND-VX 
V/v công tác quản lý và 

 tổ chức lễ hội năm 2021 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 

  Hà Tĩnh,  ngày      tháng 12 năm 2020 

 

 

           Kính gửi:   

   - Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

   - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

  

 Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Chính phủ về thực hiện mục 

tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội 

đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, khắc phục những tồn tại 

hạn chế trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Để tổ chức tốt các hoạt động lễ 

hội năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức 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. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

các cấp, các ngành, Nhân dân về thực hiện các quy định của Trung ương và của 

tỉnh trong quản lý và tổ chức lễ hội. Trong trường hợp dịch bệnh Covid – 19 có 

nguy cơ bùng phát và lây lan trong cộng đồng, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của 

Trung ương và của tỉnh về dừng hoạt động lễ hội và thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các di tích.  

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương quản lý và tổ chức 

lễ hội đảm bảo các quy định của pháp luật. 

- Rà soát, thống kê, phân loại lễ hội: lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ 

hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, 

chính xác đến người dân và du khách; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

tại lễ hội và di tích về các biện phòng chống dịch Covid -19.  

- Phối hợp với các ban ngành liên quan và địa phương tổ chức thanh tra, 

kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trước và trong khi lễ hội diễn ra, báo 

cáo về UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. 



3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo 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, các giá trị, ý nghĩa đích 

thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; không để việc tổ chức dâng sao 

giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp 

truyền thống của dân tộc; vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã nhằm 

bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại lễ hội 

và di tích về các biện phòng chống dịch Covid -19. 

- 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.  

- Chỉ đạo các Ban quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội có phương án quản 

lý hòm công đức, không đặt quá số hòm công đức so với quy định; bố trí lực 

lượng thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy 

định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích. Không đưa 

các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của 

Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích 

theo đúng Luật di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện 

nghiêm việc thu phí tham quan, phí trông giữ phương tiện theo đúng quy định 

của tỉnh. 

- Các địa phương có lễ hội cấp tỉnh tổ chức định kì phải thực hiện thông 

báo với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kế hoạch tổ chức lễ hội, quyết định 

thành lập Ban tổ chức, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, an toàn tính mạng cho người tham gia lễ hội. Thời gian thông báo ít nhất 

20 ngày trước khi lễ hội diễn ra. Trong vòng 15 ngày sau khi lễ hội kết thúc, Ban 

tổ chức phải báo cáo kết quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội về Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

 Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                           
- Như trên; 

- Bộ VHTT&DL      

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX.                                                          

KT. CHỦ TỊCH                                                                                  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Vinh 
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