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KHẨN

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Dương Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về kết quả triển khai các nhiệm vụ liên quan
đến việc tổ chức Lễ Giỗ tổ các vua Hùng tại Đền thờ Hùng Vương
– Phan Rí Cửa (10/3 ÂL)
Ngày 03 tháng 4 năm 2017, tại Ủy ban nhân dân thị trấn Phan Rí Cửa, đồng
chí Dương Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp
nghe và cho ý kiến về kết quả triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc tổ chức
Lễ hội Giỗ tổ các vua Hùng tại Đền thờ Hùng Vương –thị trấn Phan Rí Cửa. Tham
dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban huyện: Văn hóa – Thông tin,
Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện; Chủ tịch UBND thị
trấn Phan Rí Cửa, Trưởng và các phó Ban Tổ chức Lễ hội, đại diện Ban Quản lý di
tích Đền thờ Hùng Vương – Phan Rí Cửa.
Sau khi nghe lãnh đạo các phòng, ban và địa phương được giao chuẩn bị nội
dung báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Dương Hồng
Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận và chỉ đạo như sau:
Nhìn chung công tác chuẩn bị các công việc được UBND huyện giao tại
Công văn số 656/UBND-VX ngày 29/3/2017 về tổ chức giỗ Tổ các vua Hùng năm Đinh Dậu 2017 tại Đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy
Phong được UBND thị trấn Phan Rí Cửa, UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể của
thị trấn Phan Rí Cửa triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu, thực hiện tốt việc chủ động
làm việc giữa địa phương và Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế
hoạch (trang trí, tuyên truyền về ngày Lễ hội, vệ sinh khu vực đền, có kế hoạch
phân công cụ thể cho từng ban, ngành, các đoàn thể, kinh phí.…).
Tuy nhiên, vẫn còn một số việc cần phải tập trung, thực hiện phải khoa học,
chu đáo; do đó, UBND huyện đề nghị địa phương, các phòng chuyên môn của
huyện khẩn trương tập trung các nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Về chương trình Lễ hội:
1.1 Ngày Mùng 9 tháng 3 ÂL cúng sơ tế vào lúc 15 giờ 00’;
- Ngày Mùng 10 tháng 3 ÂL: Từ 7 giờ 30’ đến 8 giờ 00’ đón tiếp đại biểu,
thời gian trước đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các kiệu nghinh về trước sân lễ,
sắp xếp trật tự.
- Về chương trình chính thức:
*Buổi sáng:
+ Thống nhất để lãnh đạo UBND huyện đọc bài khai mạc và đánh trống khai
mạc lễ hội.

+ Ban Quản lý Đền thờ Hùng Vương phát biểu ôn lại truyền thống các vua
Hùng (bỏ phần Chánh lễ Đền thờ Hùng Vương đánh trống khai hội);
+ Bổ sung phần cử nhạc lễ (Đội thị lập, tung cổ đánh trống, chuông) sau khi
Ban quản lý Đền thờ Hùng Vương phát biểu;
+ Phần dân lễ vật sau cử nhạc lễ;
+ Mời các vị lãnh đạo Tỉnh, các vị lãnh đạo huyện và 2 huyện bạn dâng
hương các vua Hùng;
* Buổi chiều: Tổ chức đại lễ cổ tế vào lúc 16 giờ 00’ đến 18 giờ 00’.
2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra lại lần cuối, xây dựng kịch
bản cho chương trình, điều hành xuyên suốt buổi lễ; khi đến phần điều hành của
chủ lễ thì mời chủ lễ thực hiện.
Xây dựng sơ đồ bố trí, sắp xếp sân lễ.
3. Thống nhất ý kiến của Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện, đề nghị
UBND thị trấn Phan Rí Cửa chỉ đạo Tiểu ban trang trí, các khu phố tổ chức treo
đèn lồng kể từ ngày 07/3 ÂL, khảo sát và làm việc với Trung tâm Văn hóa – Thể
thao huyện hỗ trợ, bổ sung cơ phướn, cụm cờ ở các trục đường chính của thị trấn,
đường dẫn vào khu vực lễ hội. Kiểm tra lại các trục đường chính để xử lý các
trường hợp treo pano, quảng cáo gây mất mỹ quan, phản cảm.
4. Đề nghị Điện lực Tuy Phong, Ban Quản lý Công trình công cộng
Có phương án bảo đảm cung ứng đủ điện, nước sinh hoạt trước, trong ngày lễ,
không để xảy ra sự cố mất điện, cúp nước khu vực Đền thờ.
Ban Quản lý Công trình công cộng huyện tăng cường vệ sinh, thu gom rác; chú
ý nhất là việc cấp điện chiếu sáng của hệ thống đèn hoa dọc trục đường Thống Nhất,
thị trấn Phan Rí Cửa trước, trong và sau lễ hội.
5. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Giao Công an huyện quan tâm chủ trì, cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây
dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng địa phương bố trí lực lượng bảo vệ, giữ an
ninh trật tự, phân luồng giao thông, an toàn trước và trong thời gian diễn ra lễ kể từ
sáng ngày Mùng 9 tháng 3 ÂL đến hết ngày Mùng 10 tháng 3 ÂL.
6. Về kinh phí
- Năm nay, xác định rõ việc tổ chức lễ hội do huyện, thị trấn chịu trách
nhiệm tổ chức; do đó, việc duyệt cấp kinh phí phát sinh so với năm 2016 chỉ tính
cho các công việc để nâng tầm lễ hội. Chi phí cho những công việc, nội dung mua
từ năm 2016 về trước đã thực hiện, đề nghị địa phương, Ban quản lý Đền chi từ
quỹ của Ban quản lý Đền. UBND huyện thống nhất cho bổ sung các phần phát sinh
như hoa quả, trái cây, nhang đèn,…
- Về kinh phí tiếp cơm trưa các đoàn: Đề nghị UBND thị trấn Phan Rí Cửa
rà soát, chỉ chi tiêu cho các thành phần ở xa, huyện bạn, đại diện lãnh đạo của
huyện và của thị trấn.
- Về việc tặng bánh nhân ngày lễ hội (bánh trưng, bánh dày và bánh ích): đề
nghị UBND thị trấn chỉ đạo lập danh sách cụ thể, tiết kiệm; tránh tràn lan.
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- Về kinh phí chi cho các hoạt động của Đền về sau: Giao UBND thị trấn
Phan Rí Cửa chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Đền thờ, các ngành liên quan sớm
xây dựng quy chế quản lý sử dụng quỹ, quy chế hoạt động hằng năm; phấn đấu đẩy
mạnh công tác xã hội hóa trong các hoạt động của Đền thờ đảm bảo lâu dài, ổn
định.
Nhận được Thông báo này đề nghị UBND thị trấn Phan Rí Cửa, Ban Quản
lý Đền thờ Hùng Vương, các phòng, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện; quá
trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, báo cáo trực tiếp bằng điện thoại về
UBND huyện ( qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để tham mưu UBND huyện chỉ
đạo, giải quyết.
Trên đây là ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Dương Hồng Sơn – Phó
Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện thông báo đến các phòng, ban ngành và địa
phương có liên quan biết để tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT/UBND huyện;
- Thành phần dự họp;
- CA, QS huyện;
- Cty Điện lực Phan Rí, BQLCTCC huyện;
- Chánh, PVP/HĐ và UB huyện;
- Lưu: VT, TH( Duy ).
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