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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ hội Chùa Sùng Phúc xuân Quý Mão năm 2023 

  

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội;  

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy 

định về quản lý và tổ chức lễ hội; 

Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Chùa Sùng Phúc 

xuân Quý Mão năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, vui tươi, lành mạnh, 

an toàn, tiết kiệm; phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, khuyến 

khích các loại hình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian, các môn thể thao cổ truyền 

và trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương, từ đó giáo dục truyền 

thống lịch sử văn hoá, tạo đà phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện năm 2023. 

2. Quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh. Xây dựng kế 

hoạch và quản lý xây dựng kế hoạch và quản lý tổ chức Lễ hội đúng quy định của 

nhà nước, chống mọi biểu hiện tiêu cực như: mê tín dị đoan, thương mại hóa và khắc 

phục triệt để hạn chế, hủ tục lạc hậu còn tồn tại. 

3. Kết thúc Lễ hội tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng 

Văn hóa và Thông tin). 

II.  TỔ CHỨC LỄ HỘI CHÙA SÙNG PHÚC  

1. Nội dung: Lễ hội dân gian truyền thống Chùa Sùng Phúc. 

2. Thời gian: Diễn ra trong 2 ngày: Từ ngày 05/02/2023 đến ngày 06/02/2023 

(tức ngày 15 - 16 tháng Giêng năm Quý Mão).  

3. Địa điểm: Tổ chức tại sân Chùa Sùng Phúc và khu vực ruộng Nà Háng, 

xóm Huyền Ru, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang. 

4. Thành phần mời dự Lễ khai hội 

- Đại biểu một số sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. 

- Đại biểu Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện. 

- Đại biểu một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị lực lượng 

vũ trang trên địa bàn huyện. 
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- Đại biểu của Thị trấn Thanh Nhật. 

5. Các hình thức hoạt động lễ hội: Lễ hội gồm hai phần: 

5.1. Phần lễ:  

- Rước kiệu. 

- Dâng hương. 

- Tế lễ. 

5.2. Phần hội: 

- Lễ khai hội. 

- Múa Rồng, múa Kỳ lân. 

- Hát giao duyên các làn điệu dân ca. 

- Các trò chơi dân gian và thi đấu bóng chuyền hơi. 

6. Tổ chức thực hiện cụ thể: 

6.1. Ngày 05/02/2023 (tức ngày 15 tháng Giêng) 

* Buổi sáng: Từ 8h30’ đến 11h30’. 

- Lễ khai hội: 

+ Múa Rồng, múa kỳ lân biểu diễn tại Lễ hội: UBND thị trấn Thanh Nhật 

chủ trì thực hiện. 

+ Chương trình văn nghệ chào mừng: Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

huyện chủ trì thực hiện. 

+ Tế lễ: Thành phần tham gia khoảng 10 người, gồm: Lãnh đạo huyện, 

Lãnh đạo UBND thị trấn, chủ tế và các cụ cao niên: UBND thị trấn Thanh Nhật 

chủ trì thực hiện. 

+ Giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình Lễ hội: Lãnh đạo UBND thị 

trấn Thanh Nhật. 

+ Phát biểu chào mừng và đọc diễn văn khai mạc Lễ hội: Lãnh đạo Đảng ủy 

thị trấn Thanh Nhật. 

+ Giới thiệu nội dung lịch sử của Chùa Sùng Phúc: Lãnh đạo UBND thị trấn 

Thanh Nhật. 

+ Đánh trống khai hội: Lãnh đạo Đảng ủy Thị trấn Thanh Nhật. 

+ Mời đại biểu vào Chùa dâng hương: Lãnh đạo UBND thị trấn Thanh 

Nhật chủ trì. 

+ Múa rồng, Kỳ lân: Các đội múa rồng, múa Kỳ Lân biểu diễn: UBND thị trấn 

Thanh Nhật chủ trì điều hành. 
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+ Hát giao duyên các làn điệu dân ca: Tiểu ban văn nghệ UBND thị trấn 

Thanh Nhật xây dựng Chương trình, bố trí địa điểm, thời gian tổ chức cho các hạt 

nhân văn nghệ các xã, thị trấn hát đối đáp giao duyên tại khu vực Chùa Sùng Phúc: 

UBND thị trấn Thanh Nhật chủ trì, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông phối hợp 

thực hiện. 

- Tổ chức các trò chơi dân gian: UBND Thị trấn Thanh Nhật chủ trì, Trung tâm 

Văn hóa và Truyền thông phối hợp thực hiện. 

* Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 17h00’. 

- Tổ chức thi đấu trận chung kết Giải bóng chuyền hơi Chào mừng hội xuân 

tại khu vực Chùa Sùng Phúc: Trung tâm Văn hóa và truyền thông chủ trì thực hiện. 

- Tại khu vực chùa Sùng Phúc: Duy trì các hoạt động hát đối đáp giao 

duyên (nam, nữ) các xã, thị trấn, du khách thập phương: UBND thị trấn Thanh 

Nhật chủ trì phối hợp với Hội bảo tồn dân ca các dân tộc của huyện phụ trách và 

thực hiện. 

- Thi đấu các trò chơi dân gian: UBND thị trấn Thanh Nhật chủ trì, Trung tâm 

Văn hóa và Truyền thông huyện phối hợp thực hiện. 

* Buổi tối: Từ 20h00’ đến 22h00’. 

Tại sân Chùa Sùng Phúc tổ chức biểu diễn văn nghệ Mừng Đảng – Mừng 

Xuân – Mừng Lễ hội: Trung tâm Văn hóa và Truyền thông chủ trì thực hiện.  

6.2. Ngày 06/02/2023 (tức ngày 16 tháng Giêng) 

* Buổi sáng: Bắt đầu từ 8h00', tại khu vực Chùa Sùng Phúc:  

-  Tổ chức thi đấu bóng chuyền hơi tại khu vực Chùa Sùng Phúc: UBND thị 

trấn Thanh Nhật chủ trì thực hiện. 

- Tổ chức hát đối đáp giao duyên giữa các nghệ nhân Đội Nam - Nữ tiêu 

biểu đến từ các Chi hội bảo tồn dân ca 13 xã, thị trấn và duy trì các hoạt động trò 

chơi dân gian: UBND thị trấn Thanh Nhật chủ trì, Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông phối hợp thực hiện. 

- Tổ chức các trò chơi dân gian: UBND Thị trấn Thanh Nhật chủ trì, Trung tâm 

Văn hóa và Truyền thông phối hợp thực hiện. 

* Buổi chiều: Bắt đầu từ 14h00, tiếp tục tổ chức hát đối đáp giao duyên và 

giã bạn, kết thúc Lễ hội. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. Ban chỉ đạo Lễ hội xuân cấp huyện: Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông 

tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, UBND thị trấn Thanh Nhật và các đơn 

vị, địa phương liên quan tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động Lễ 

hội Chùa Sùng Phúc theo đúng nội dung Kế hoạch, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, 

đúng quy định của pháp luật nhà nước về quản lý và tổ chức Lễ hội. 
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2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Hướng dẫn UBND thị trấn Thanh Nhật thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, 

các Tiểu ban phục vụ Lễ hội Chùa Sùng Phúc và xây dựng kế hoạch, kịch bản riêng 

đối với từng nội dung công việc. 

- Theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ hội; tham mưu đề xuất 

UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng 

mắc nếu có phát sinh. 

- Nghiên cứu nội dung Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi – nguồn vốn 

năm 2023 về việc hỗ trợ cho đội văn nghệ các xã, thị trấn tham gia Lễ hội và báo 

cáo UBND huyện xem xét, quyết định. 

3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

- Chủ trì và phối hợp với UBND thị trấn Thanh Nhật tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ tại Lễ hội theo mục 6.II nêu trên. 

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan: 

+ Tổ chức giải bóng chuyền hơi Chào mừng hội xuân thi đấu từ ngày 13- 

14 tháng giêng. 

- Tổ chức Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ khai hội và Đêm văn nghệ 

tối 15 tháng giêng. 

- Làm maket và cử cán bộ phụ trách, phục vụ tăng âm loa đài tại Chùa Sùng 

Phúc cho đến khi kết thúc Lễ hội. 

- Tổ chức tuyên truyền, đưa tin trước, trong và sau Lễ hội (treo khẩu hiệu 

tuyên truyền Lễ hội tại khu vực thị trấn); đưa tin các cá nhân, tập thể ủng hộ lễ 

hội. Quay phim, ghi hình toàn cảnh Lễ hội để làm tư liệu tuyên truyền quảng bá 

(từ sáng ngày 15 tháng Giêng đến khi kết thúc lễ hội). 

- Bảo đảm kinh phí chi cho hoạt động văn nghệ, thể thao và hoạt động khác 

do đơn vị chủ trì thực hiện. 

4. Huyện Đoàn thanh niên 

- Ra quân làm vệ sinh môi trường khu vực thị trấn và Chùa Sùng Phúc 

trước, sau khi kết thúc Lễ hội. Liên hệ phòng Tài nguyên và Môi trường bố trí 20 

thùng rác tại khu vực Chùa Sùng Phúc và bàn giao lại sau khi kết thúc Lễ hội. 

- Chuẩn bị bàn, ghế ngồi, biển tên, khăn chải bàn, lọ hoa cho 40 đại biểu; 500 

ghế ngồi (ghế nhựa) phục vụ nhân dân dự Lễ khai hội; thực hiện thu dọn bàn, ghế 

ngay sau khi kết thúc Lễ khai hội. 

5. Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện 

- Tham mưu, giúp Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện dự kiến 

thành phần mời dự Lễ hội Chùa Sùng Phúc là đại biểu tỉnh; bảo đảm công tác lễ 

tân và hậu cần tiếp đón đối với khách của huyện. 
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- Bố trí xe đưa đón chủ tế lễ và phối hợp UBND thị trấn Thanh Nhật chuẩn 

bị nội dung kịch bản, chương trình buổi Lễ khai hội và các nội dung liên quan 

khác cho tổ chức Lễ hội. 

- Chỉ đạo kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tại Lễ hội Chùa 

Sùng Phúc. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu thẩm định dự toán kinh phí tổ 

chức Lễ hội của UBND thị trấn Thanh Nhật và báo cáo UBND huyện xem xét, 

quyết định. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật. 

7. Hội bảo tồn dân ca các dân tộc huyện: Phối hợp Trung tâm Văn hóa và 

Truyền thông, UBND thị trấn Thanh Nhật, thống nhất, chỉ đạo, định hướng các 

nghệ nhân Phân chi hội sưu tầm, sáng tác, biểu diễn các làn điệu dân ca phù hợp 

với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Năm mới Quý Mão 2023. 

8. Ủy ban nhân dân Thị trấn Thanh Nhật 

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội, Tiểu ban về nội dung, kinh 

tế - hậu cần, lễ tân, khánh tiết, trò chơi, an ninh, văn nghệ và chỉ đạo thực hiện tốt 

các nội dung công việc được giao tại mục II của Kế hoạch. 

- Chuẩn bị các nội dung đảm bảo phục vụ Lễ hội. 

- Chuẩn bị địa điểm, sân bãi và các vật dụng liên quan và cử người tham 

gia các trò chơi dân gian. Cử cán bộ phụ trách từng môn và trao lộc đầu xuân cho 

các đôi nghệ nhân tham gia hát giao duyên. Liên hệ với các hộ gia đình có ruộng 

đất xung quanh Chùa Sùng Phúc (không cày trước khi tổ chức Lễ hội) để làm sân 

vui chơi cho các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian trong thời gian diễn ra Lễ 

hội. 

- Mời đại biểu các đơn vị trên địa bàn thị trấn, các nghệ nhân tiêu biểu tham 

dự lễ hội, các đơn vị khác, do UBND thị trấn xem xét quyết định và bảo đảm tốt 

công tác hậu cần và tiếp đón (riêng kinh phí tiếp khách mời giao lưu UBND thị 

trấn tự đảm bảo). 

- Vận động xã hội hóa huy động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực để 

tổ chức Lễ hội. Bảo đảm kinh phí tiếp khách do thị trấn mời, tiền giải thưởng thi 

đấu các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian và phong bao lì xì cho 

nghệ nhân tham gia hát giao duyên tại Lễ hội. 

- Chỉ đạo Chi hội Bảo tồn dân ca thị trấn phối hợp với Ban văn hóa thị trấn 

tham mưu, cử nghệ nhân tham gia hát giao duyên các làn điệu dân ca ngày 15 và 

ngày 16 tháng Giêng. 

- Bố trí bãi gửi xe và các điều kiện liên quan khác phục vụ tổ chức Lễ hội. 
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- Báo cáo kết quả tổ chức Lễ hội về Ban Chỉ đạo huyện qua Phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện sau kết thúc Lễ hội. 

9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, các đơn vị liên quan 

- Có Kế hoạch và chỉ đạo lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, tài 

sản trong những ngày diễn ra Lễ hội. 

- Bố trí lực lượng phân luồng, đảm bảo trật tự giao thông tại Chùa Sùng 

Phúc và đoạn đường đoàn rước kiệu từ Trung tâm huyện đến Chùa Sùng Phúc. 

- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, mỗi đơn vị chuẩn bị 02 tiết 

mục văn nghệ tham gia biểu diễn đêm 15 tháng Giêng (Gửi danh sách tiết mục 

cho Trung tâm văn hóa và Truyền thông tổng hợp). 

10. Điện lực Hạ Lang 

Đảm bảo điện thắp sáng khu vực Chùa Sùng Phúc trong thời gian diễn ra 

Lễ hội (từ ngày 14 -16 tháng Giêng Âm lịch). 

11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chọn cử các nghệ nhân tham gia hát giao duyên tại Lễ hội từ 3 - 4 tiết 

mục với chủ đề: mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Quê hương đổi mới, tình yêu 

quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, ca ngợi Đảng, Bác Hồ); đảm bảo về số 

lượng và chất lượng theo như Kế hoạch, Giấy mời (có giấy mời riêng của UBND 

thị trấn Thanh Nhật).  

- Chuẩn bị từ 04 quả còn trở lên và chọn cử 04 vận động viên (2 nam, 2 nữ, 

mặc trang phục dân tộc) tham gia thi đấu môn tung còn. 

- UBND các xã, Thống Nhất, Quang Long, Thị Hoa, chuẩn bị 01 đội múa 

kỳ lân tham gia phần Lễ của Lễ hội. 

- Đảm bảo kinh phí chi hỗ trợ cho các nghệ nhân, vận động viên luyện tập 

và tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao… theo chương trình Lễ hội (thuộc ngân 

sách cấp xã được phân bổ). 

- Lập danh sách tên nghệ nhân, tên bài hát, người biểu diễn, vận động viên 

tham gia các trò chơi, gửi về UBND thị trấn Thanh Nhật để tổng hợp. 

12. Trường THPT Hạ Lang 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông tham gia chương trình 

văn nghệ phục vụ Lễ khai Hội.  

- Chuẩn bị 04 tiết mục văn nghệ tham gia biểu diễn Đêm 15 tháng Giêng 

(Gửi danh sách tiết mục cho Trung tâm văn hóa và Truyền thông tổng hợp). 

- Tạo điều kiện về mặt bằng (sân trường học) để làm bãi gửi xe phục vụ đại 

biểu và nhân dân đến dự Lễ hội. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ hội Chùa Sùng Phúc xuân Quý Mão năm 

2023. Căn cứ nhiệm vụ, công việc được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan chủ động phối hợp triển khai tổ chức thực hiện./. 

 
   Nơi nhận:  
     - Sở VHTT&DL (B/c); 

     - TT. Huyện ủy (B/c);  

     - TT. HĐND huyện (B/c);  

     - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

     - MTTQ huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn; 

     - Các đơn vị có thành phần tham gia; 

    - Trang TTĐT huyện; 

     - Lưu:  VT, VHTT. 

   CHỦ TỊCH 
   

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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