
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN LANG CHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-UBND Lang Chánh, ngày       tháng      năm 2023 

    

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023 

 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 05/6/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện “Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong phát 

triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 154/KH-

UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Lang Chánh về phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội “Chí 

Linh Sơn” cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 05/6/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện “Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy 

đảng trong phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, gắn với 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

- Giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, những đóng góp to lớn của 

Nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và các 

cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

- Tuyên truyền sâu rộng về tiềm năng, lợi thế của vùng đất, con người Lang 

Chánh trong lịch sử phát triển của quê hương, đất nước; giữ gìn, phát huy các 

giá trị lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện; tuyên truyền, 

quảng bá thu hút nguồn lực đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa 

bàn huyện. 

2. Yêu cầu: 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, địa phương,  

người dân và doanh nghiệp trong triển khai thực hiện có hiệu quả mục đích đề ra. 

Các nội dung hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đạt được ý nghĩa lịch sử, 

văn hóa của vùng đất, con người Lang Chánh gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

- Việc tổ chức Lễ hội phải đảm bảo đúng quy định, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, QUY MÔ LỄ HỘI 

1. Địa điểm: Danh thắng thác Ma Hao, bản Năng Cát, xã Trí Nang, 

huyện Lang Chánh. 

2. Thời gian: 02 ngày, dự kiến  từ ngày 06 đến ngày 07/5/2023 ( thứ 7, chủ nhật). 
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3. Quy mô: Cấp huyện. 

4. Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện. 

5. Đơn vi tham mưu: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện và các cơ quan, đơn vị địa phương có 

liên quan. 

6. Thành phần mời: 200 đại biểu 

* Cấp tỉnh mời: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; mời 

một số sở, ban, ngành đoàn thể, các cơ quan báo chí (số lượng 15 đại biểu). 

* Các huyện bạn mời: Đại diện lãnh đạo các huyện: Thường Xuân, Bá 

Thước, Ngọc Lặc, Quan Sơn, Quan Hóa, Hậu Lộc; thị xã Bỉm Sơn, thành phố 

Thanh Hóa. 

* Cấp huyện: Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND 

huyện; Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện 

ủy; lãnh đạo UBND huyện; Trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

Trưởng các đoàn thể; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn huyện. 

* Cấp xã mời: Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

riêng xã Trí Nang mời Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ; đại diện 

các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học; bí thư chi bộ, trưởng các 

thôn, bản. 

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền, quảng bá 

1.1. Nội dung tuyên truyền, quảng bá 

- Tuyên truyền sâu rộng về diễn biến, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa 

Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh và tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của 

nghĩa quân Lam Sơn; tuyên truyền việc thực hiện các trương trình phát triển 

kinh tế - xã hội trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Quảng bá sâu rộng vẻ đẹp của đất và người Lang Chánh, nhất là vẻ đẹp của 

danh lam thắng cảnh thác Ma Hao, thác Bảy tầng, đỉnh Pù Rinh; đỉnh Pù Mứt... 

- Lồng ghép, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Lang Chánh, như: Kẹo 

nhãn, Cơm lam, Vịt tiến Vua, Cá Tầm, Gà đồi, Lợn cỏ; Lễ hội Chá Mùn… 

1.2. Hình thức tuyên truyền, quảng bá 

- Tuyên truyền rộng rãi trên báo chí, Trang thông tin điện tử huyện, các nền 

tảng mạng xã hội (facebook, zalo…) và bằng hình thức trực quan như: băng zôn, 

khẩu hiệu, cờ hoa... 
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- Thiết kế Trailer với thời lượng khoảng 1 phút quảng bá các hình ảnh nổi 

bật nhất về lễ hội (với phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh); bố trí 01 biển chỉ dẫn lớn 

đặt tại danh thắng Ma Hao theo nội dung sơ đồ chỉ dẫn tham quan du lịch thác 

Ma Hao, bản Năng Cát. 

1.3. Thời gian thực hiện: Tháng 3 đến tháng 5 năm 2023. 

1.4. Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa, Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; các đơn vị liên quan. 

2. Khai mạc Lễ hội  

2.1. Thời gian: 120 phút, dự kiến vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 06/5/2023. 

Chương trình truyền hình trực tiếp trên fanpage Lang Chánh. 

Chương trình cụ thể gồm: 

- Dâng hương tại đền thờ nghĩa quân Lam Sơn; 

- Ổn định tổ chức; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Diễn văn khai mạc lễ hội;  

- Đánh trống khai hội;  

- Tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia, các doanh nghiệp đồng 

hành tài trợ cho lễ hội; 

* Chương I: Tên gọi “Lời thề Chí Linh Sơn”.  

- Tế lễ; 

- Màn trống hội, cồng chiêng, khua luống kết hợp Sân khấu hóa Lời thề của 

Lê Lợi với 35 tướng lĩnh và lời thề của 35 tướng lĩnh đối với Lê Lợi tại núi rừng 

Chí Linh. 

* Chương II: Tên gọi “Lang Chánh hôm nay” 

- Hát múa ca ngợi quê hương Lang Chánh trên đường đổi mới. 

- Màn Xòe Thái của 300 cô gái Thái.. 

3. Các hoạt động chào mừng Lễ hội 

3.1. Tổ chức 10 gian hàng trưng bày sản phẩm cho 10 xã thị trấn (Có kế 

hoạch riêng hoàn thành trước ngày 20/3/2023). 

- Thời gian: Từ chiều ngày 05 đến hết ngày 07 tháng 5 năm 2023; 

- Địa điểm: Danh thắng thác Ma Hao, bản Năng Cát, xã Trí Nang, huyện 

Lang Chánh; 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 
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- Đơn vị phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện. 

3.2. Cắm trại (Có kế hoạch riêng hoàn thành trước ngày 20/3/2023). 

- Thời gian: Từ tháng 4 đến hết hè năm 2023; 

- Địa điểm: Khu vực rừng quế, làng 327 thác Ma Hao, xã Trí Nang, huyện 

Lang Chánh; 

- Đơn vị chủ trì: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ma Hao. 

- Đơn vị phối hợp: Các xã, thị trấn, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao & Du lịch huyện. 

3.3. Bắn nỏ, đẩy gậy và tung còn (Có kế hoạch riêng hoàn thành trước 

ngày 20/3/2023). 

- Thời gian: Từ ngày 06 đến hết ngày 07 tháng 5 năm 2023; 

- Địa điểm: Danh thắng thác Ma Hao, bản Năng Cát, xã Trí Nang, huyện 

Lang Chánh; 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao & Du lịch huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị. 

3.4. Trình diễn xòe Thái: Tham gia gồm 300 nữ mặc trang phục truyền 

thống của dân tộc Thái Lang Chánh giao các đơn vị gồm xã Trí Nang, Yên 

Thắng, Yên Khương mỗi xã 66 người; ngành Giáo dục huyện 102 người (Có kế 

hoạch riêng hoàn thành trước ngày 20/3/2023). 

- Thời gian: Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2023; 

- Địa điểm: Danh thắng thác Ma Hao, bản Năng Cát, xã Trí Nang, huyện 

Lang Chánh; 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện; 

- Đơn vị phối hợp: Các xã, thị trấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

3.5. Hội thi Người đẹp Châu Lang (Có kế hoạch riêng hoàn thành trước 

ngày 20/3/2023). 

- Thời gian: Khai mạc 9 giờ 30 phút Ngày 06 tháng 5 năm 2023; 

- Địa điểm: Danh thắng thác Ma Hao, bản Năng Cát, xã Trí Nang, huyện 

Lang Chánh; 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện; 

- Đơn vị phối hợp: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ma Hao, các xã, 

thị trấn. 
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3.6. Tổ chức Tour dã ngoại lên hòn đá Vua Lê với chủ đề: Tìm về “Dấu 

chân Vua Lê Thái Tổ” (Có kế hoạch riêng). 

- Thời gian: Từ ngày  05 đến ngày  07 tháng 5 năm 2023; 

- Địa điểm: Khu vực núi Chí Linh, bản Năng Cát, xã Trí Nang, huyện 

Lang Chánh; 

- Đơn vị chủ trì: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ma Hao; 

- Đơn vị phối hợp: UBND xã Trí Nang. 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Kinh phí tổ chức lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023 được bố trí từ nguồn ngân 

sách cấp huyện năm 2023 và các nguồn đóng góp, ủng hộ, tài trợ hợp pháp khác 

của các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa, Thông tin 

- Là cơ quan Thường trực, chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai thực 

hiện Kế hoạch này; tham mưu thành lập Ban Tổ chức lễ hội (hoàn thành trước 

ngày 05/3/2023), phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức. Chịu 

trách nhiệm làm đầu mối liên hệ giữa các phòng, cơ quan, đơn vị và địa phương 

có liên quan trong suốt quá trình tổ chức lễ hội. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, 

phòng Kinh tế - Hạ tầng; Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ma Hao, các xã, thị 

trấn tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện các phần việc tổ chức lễ hội, gửi phòng 

Tài chính – Kế hoạch trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt (hoàn thành trước 

ngày 15/3/2023). Tham mưu tổ chức kêu gọi các mạnh thường quân, doanh nghiệp, 

nhà hảo tâm tài trợ tổ chức lễ hội. 

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền lễ hội; tham mưu cho Chủ 

tịch UBND huyện các văn bản có liên quan trình Sở Văn hóa Thể thao và Du 

lịch chấp thuận việc tổ chức lễ hội theo quy định. 

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ được giao của các phòng, ban, cơ quan đơn vị, địa phương, báo cáo 

kịp thời tiến độ triển khai thực hiện theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện 

- Xây dựng kịch bản chi tiết khai mạc lễ hội, báo cáo lãnh đạo UBND 

huyện thông qua trước ngày 10/3/2023 để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy 

quyết định; tại kỳ họp Ban Thường Vụ phiên tháng 3. 

- Mời đạo diễn nghệ sỹ ưu tú Mai Tư, Nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Bá 

Tường trực tiếp viết kịch bản và tổ chức giàn dựng kịch bản phục vụ khai 

mạc lễ hội. 
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- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập luyện kịch bản 

khai mạc lễ hội, trình diễn xòe Thái, các hội thi: thi người đẹp; thi ẩm thực dân 

tộc; thi trò chơi dân gian. 

- Thiết kế Trailer, biên tập, xây dựng các phóng sự, clip ngắn giới thiệu về 

hình ảnh Danh lam, thắng cảnh thác Ma Hao - Bản Năng Cát, xã Trí Nang... 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đưa tin bài, tích cực tuyên truyền 

cho các sự kiện trước, trong và sau lễ hội, báo cáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

thẩm định trước ngày 10/3/2023 và báo cáo Ban Tổ chức lễ hội phê duyệt để 

triển khai thực hiện. 

- Tổ chức rà soát thay mới các biển nội quy, sơ đồ tham quan đã hỏng, các 

cụm pano tuyên truyền tại Danh thắng thác Ma Hao, bản Năng Cát và các điểm 

tuyên truyền: Lý Ải, Sáp Ong, trục đường 530B. 

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ma Hao, các 

đơn vị có liên quan tham mưu cho Ban Tổ chức lễ hội ban hành kế hoạch tổ 

chức “Cắm trại” “Hội thi Người đẹp Châu Lang”, “ Bắn nỏ, đẩy gậy và ẩm thực 

vùng cao”, “Trình diễn xòe Thái”, hoàn thành trước ngày 20/3/2023. 

- Chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo, UBND các xã thị trấn tổ 

chức tập luyện thực hành màn múa xòe Thái tại lễ hội. 

- Tổ chức truyền hình trực tiếp khai mạc lễ hội và các hoạt động lễ hội trên 

fanpage Lang Chánh. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp với UBND xã Trí Nang, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang 

Chánh, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ma Hao, bố trí mặt bằng khu làng 

327, thác Ma Hao để phục vụ tổ chức các hoạt động lễ hội; chỉ đạo các thôn, bản 

làm công tác vệ sinh môi trường trong dịp lễ khai hội nhất là thôn bản nằm trên 

trục đường chính 530 đi thác Ma Hao - Bản Năng Cát; xây dựng Kế hoạch bảo 

vệ môi trường tại các điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội và xử 

lý thu gom, rác thải, nước thải. 

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện có kế hoạch tổ chức giải tỏa hộ ông 

Hà Văn Tiến hiện đang ở trên phần đất của chân Danh thắng thác Ma Hao, 

(trước ngày 30/3/2023). Phối hợp với Ban giải phóng mặt bằng dự án khu du 

lịch Ma Hao – Năng Cát, Ủy ban nhân dân xã Trí Nang, khẩn trương di dời hộ 

ông Vi Văn Đạt đến nơi ở mới theo thỏa thuận đền bù để tạo không gian tổ chức 

các hoạt động lễ hội. 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện các văn bản để chỉ đạo việc triển 

khai các hoạt động lễ hội liên quan đến đất đai, môi trường. 

4. Phòng Nông nghiệp: Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng ban 

hành văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 
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huyện và ngoài huyện chuẩn bị các điều kiện để tham gia trưng bày, giới thiệu, 

quảng bá sản phẩm trong suốt thời gian tổ chức lễ hội. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu cho UBND huyện thẩm định và cấp kinh phí tổ chức các hoạt 

động lễ hội được giao tại Kế hoạch này; kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc 

quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

- Tham mưu việc tổ chức thu phí gửi xe và tổ chức hợp đồng với các đơn vị 

được giao thu phí tham quan Danh thắng thác Ma Hao, xã Trí Nang, huyện Lang 

Chánh theo quy định. 

6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

- Tham mưu cho Ban Tổ chức lễ hội ban hành kế hoạch tổ chức 10 gian 

hàng trưng bày cho các xã, thị trấn hoàn thành trước ngày 20/3/2023. 

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ma Hao xác 

định vị trí và tổ chức lắp đặt các gian hàng phục vụ cho các địa phương, đơn vị 

tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ lễ hội, hoàn thành trước 

25/4/2023. 

7. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chủ trì lập danh sách đại biểu 

mời, soạn thảo mẫu giấy mời và gửi giấy mời đến các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 

các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị về tham dự lễ hội; đón tiếp khách, đại biểu đến 

tham dự lễ hội. 

8. Phòng Nội vụ: Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tổ chức khen 

thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức lễ hội. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì lựa chọn 102 giáo viên (nữ) phối 

hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch huyện tham gia tập 

luyện và thực hiện màn múa xòe Thái tại lễ hội. 

10. Công an huyện: Chủ trì phối hợp với UBND xã Trí Nang, xây dựng kế 

hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và 

sau dịp tổ chức lễ hội; phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan, các 

thôn, bản giải phóng hành lang an toàn giao thông, tuyến đường 530 đoạn từ cầu 

En, đi thác Ma Hao - Bản Năng Cát; tham mưu cho Ban Tổ chức lễ hội phương 

án bố trí nơi để phương tiện của đại biểu và du khách tham gia lễ hội. 

11. Ủy ban nhân dân xã Trí Nang 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan tổ chức giải 

phóng hành lang an toàn giao thông tuyến đường 530 (đoạn từ cầu En, đi thác 

Ma Hao - Bản Năng Cát).  

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Lang Chánh, Hạt Kiểm lâm, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ma 

Hao, tổ chức giải phóng không gian mặt bằng khu làng 327, thác Ma Hao nơi 
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diễn ra các hoạt động lễ hội; chỉ đạo các thôn, bản làm công tác vệ sinh môi 

trường trong dịp lễ khai hội nhất là thôn bản nằm trên trục đường chính 530 đi 

thác Ma Hao - Bản Năng Cát; xây dựng phương án bảo vệ môi trường tại các 

điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội và xử lý thu gom, rác thải, 

nước thải. 

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch tổ chức giải 

tỏa hộ ông Hà Văn Tiến hiện đang ở trên phần đất của chân Danh thắng Ma 

Hao, hoàn thành trước ngày 30/3/2023.  

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Giải phóng mặt 

bằng dự án du lịch sinh thái Ma Hao – Năng Cát, Công ty Cổ phần đầu tư và 

phát triển Ma Hao tổ chức giải tỏa hộ ông Hà Văn Tiến hiện đang ở trên phần 

đất của chân Danh thắng Ma Hao. Chủ trì, phối hợp với Ban giải phóng mặt 

bằng dự án khu du lịch Ma Hao – Năng Cát trong việc di dời hộ ông Vi Văn 

Đạt đến nơi ở mới theo thỏa thuận đền bù để tạo không gian tổ chức các hoạt 

động lễ hội. 

- Phối hợp với Công an huyện triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp tổ chức lễ hội; phương 

án bố trí nơi để phương tiện của đại biểu và du khách tham gia lễ hội. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện trong việc đón tiếp 

khách mời; sắp xếp nơi ăn, nghỉ cho lực lượng tham gia tổ chức lễ hội.  

- Lựa chọn một số hộ gia đình tại bản Năng Cát, làng 327 làm du lịch cộng 

đồng, hướng dẫn các hộ dọn vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 

đón tiếp khách du lịch. 

12. Hạt Kiểm lâm Lang Chánh: Phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ; 

phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND xã Trí Nang; Công ty Cổ phần phát 

triển Ma Hao, tham gia công tác giải phóng không gian mặt bằng khu vực tổ 

chức các hoạt động phục vụ cho lễ hội. 

13. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền lễ hội; bố trí nguồn kinh phí 

để tham gia triển khai thực hiện các nội dung phần việc của địa phương theo Kế 

hoạch này. 

- Phối hợp với các ban ngành của xã tuyên truyền sâu rộng tới mọi người 

dân trong thôn, làng, bản, khu phố kế hoạch tổ chức lễ hội Chí Linh Sơn năm 

2023, chỉ đạo các lực lượng của xã đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; 

tổ chức treo cờ tổ Quốc trong những ngày diễn ra lễ hội. 

- Lưạ chon hạt nhân để thành lập đội Cồng chiêng, Khua luống tham gia lễ 

hội; lựa chọn vận động viên và tổ chức tập luyện để tham gia ở tất cả các hoạt 

động trong lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023. 
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- Bố trí các sản phẩm đặc trưng của đơn vị để tham gia gian hàng trưng bày 

tại lễ hội; chuẩn bị các điều kiện để tham gia cắm trại theo kế hoạch của Ban Tổ 

chức lễ hội. 

14. Ban quản lý rừng phòng hộ 

- Phối hợp với UBND xã Trí Nang, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển 

Ma Hao và các phòng, ban liên quan di dời hộ ông Hà Văn Tiến ra khỏi khu 

danh thắng thác Ma Hao theo quy định. 

- Tổ chức phát luỗng các bụi cây dại, cây bụi không phải là cây gỗ mọc 

thành rừng để Ban Tổ chức lễ hội làm nơi tổ chức cắm trại và tạo điểm nhấn 

phục vụ lễ hội. 

15. Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm Y Tế huyện: Xây dựng Kế 

hoạch bố trí đảm bảo vật dụng, thuốc men, sơ cấp cứu trong thời gian diễn ra 

trong lễ hội, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ lây 

nhiễm kịp thời theo quy định. 

16. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Ban hành hướng dẫn tuyên truyền 

lễ hội; thẩm định nội dung tuyên truyền, kịch bản, chương trình khai mạc và các 

nội dung liên quan đến lễ hội. 

17. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

đoàn thể cấp huyện: Tuyên truyền, sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các 

tầng lớp Nhân dân trong huyện về kế hoạch tổ chức lễ hội để Nhân dân biết và 

tham gia lễ hội. 

18. Đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ma Hao 

- Phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ; phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Hạt Kiểm lâm, UBND xã Trí Nang, tham gia công tác giải phóng không gian 

mặt bằng khu vực tổ chức các hoạt động phục vụ cho lễ hội. 

- Phối hợp với UBND xã Trí Nang và các phòng có liên quan xác định vị 

trí tổ chức lễ hội; bố trí rạp, bàn, ghế ngồi cho đại biểu tham dự lễ hội. Tổ chức 

chỉnh trang, phát quang tuyến đường vào thác, khu vực nhà vệ sinh công cộng, 

các khu vực, địa điểm đơn vị được giao quản lý; tạo cảnh quan, điểm nhấn, điểm 

tắm để khách tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm. 

- Xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết các phần việc trong các hoạt động tổ 

chức lễ hội đơn vị tài trợ gửi phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp báo 

cáo Ban Tổ chức lễ hội, hoàn thành trước ngày 15/3/2023. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa  Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện 

tham mưu cho Ban Tổ chức lễ hội ban hành kế hoạch tổ chức “Cắm trại” “Hội 

thi Người đẹp Châu Lang”. 
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- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Trí Nang tham mưu cho Ban Tổ chức ban 

hành kế hoạch tổ chức Tour dã ngoại lên hòn đá Vua Lê với chủ đề: Tìm về 

“Dấu chân Vua Lê Thái Tổ”, hoàn thành trước 20/3/2023. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ hội Chí Linh Sơn, năm 2023, UBND 

huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện có khó khăn, 

vứng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Trưởng Ban Tổ 

chức lễ hội để chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:      
- Sở VHTTDL (để b/c);  

- Sở NV, Thành viên BCĐ PTDL tỉnh (để b/c); 

- TTr HU, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành,cơ quan đơn vị (để t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (để t/h);  

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                         

CHỦ TỊCH 
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