
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 
Số:            /UBND -VHTT 

V/v công tác tổ chức Lễ hội trên 

địa bàn huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày          tháng 6 năm 2020 

 

                             Kính gửi:  

- Thủ trưởng các Phòng, cơ quan: Văn hoá và 

Thông tin, Nội vụ, Trung tâm VH-TT-TT huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.         

 

Thực hiện văn bản số 558/SVHTT&DL-XDNSVH&GĐ ngày 22/6/2020 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức lễ hội tại các địa 

phương, UBND huyện Tam Dương yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các phòng, cơ quan, đơn vị: Văn hoá và Thông tin, Nội vụ, Công an 

huyện, Trung tâm VH-TT-TT huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các quy 

định của pháp luật liên quan đến quản lý và tổ chức lễ hội. Trong đó Phòng VH&TT, 

Trung tâm VH-TT-TT tuyên truyền sâu rộng các quy định về tổ chức lễ hội, bảo đảm an 

toàn, hiệu quả thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân; đảm 

bảo môi trường an toàn và phát huy giá trị lễ hội nhằm góp phần tích cực kích cầu phát 

triển KT-XH bền vững trong điều kiện bình thường mới. 

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý 

và tổ chức lễ hội, tuyên tuyền giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội, vận 

động nhân dân thay đổi những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và 

phát triển. 

- Quản lý chặt chẽ hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn, không cho phép tổ 

chức lễ hội có nội dung kích động, bạo lực, trái với truyền thống yêu nước hòa bình 

và nhân ái của dân tộc. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong quản lý và tổ 

chức lễ hội; không để xẩy ra các hành vi phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các 

quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. 

- Giao Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì phối hợp các cơ quan liên 

quan, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra kịp thời xử lý vi phạm trong quản lý và tổ chức 

lễ hội; tham mưu tổ chức tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý 

và tổ chức lễ hội. 

2. UBND các xã, thị trấn 



 

 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của 

BCĐ quốc gia phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu vực tổ chức lễ hội. 

- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; công tác 

bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng đến phương án an toàn cho người dân tham 

gia hoạt động lễ hội, tăng cường công tác PCCC tại di tích và lễ hội; chấp hành 

nghiêm Luật giao thông đường bộ. 

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

những nét đẹp văn hóa truyền thống trong hoạt động lễ hội, người tham gia lễ hội 

phải ứng sử có văn hóa, trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân 

tộc Việt Nam 

- Lễ hội phải đảm bảo vui tươi, lành mạnh, đa dạng về hình thức, phù hợp với 

quy mô, tính chất, đặc điểm của lễ hội. Khuyến khích tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ dân gian truyền thống. 

UBND huyện yêu cầu và đề nghị thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND& UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Công Hoà 
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