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  Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn. 

 

 

Thời gian qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện đã 

góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng 

của nhân dân. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại một số di tích vẫn còn nhiều hạn chế 

như: Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đăng ký làm lễ. 

Để tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung 

sau: 

 1. Hướng dẫn, tổ chức các lễ hội trên địa bàn đảm bảo trang trọng, tiết 

kiệm, an toàn, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập 

quán của địa phương và đảm bảo thực hiện các quy định khác về công tác tổ 

chức phục vụ du khách. 

2. Giao UBND các xã: Ngọc Sơn, Thạch Trị, Thạch Tiến và Ban quản lý 

di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Chiêu trưng đại vương Lê Khôi kiểm tra, 

chấn chỉnh các Ban quản lý, Ban lễ nghi các trên địa bàn thực hiện tốt các nội 

dung đề nghị đoàn kiểm tra của tỉnh và huyện tại báo cáo số 07/BC-VHTT đã 

nêu (có nội dung đính kèm) và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua 

Phòng Văn hóa - Thông tin trước ngày 5/03/2019 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo 

huyện. 
  

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban quản lý, Ban lễ nghi các di 

tích trên địa bàn nghiêm túc, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PCT UBND huyện   

- Ban Tuyên giáo huyện;                       

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT, VH.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Trần Việt Hà 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN THẠCH HÀ  

PHÒNG VĂN HÓA -THÔNG TIN 

   

          Số: 07/BC-VHTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Hà, ngày 25 tháng 02 năm 2019 
 

BÁO CÁO  

Tình hình hoạt động tại một số di tích trên địa bàn huyện  

thời gian trước, trong, sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.  

 
  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện và kế hoạch của 

Phòng Văn hóa - Thông tin về việc kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động lễ hội tại 

các di tích trên địa bàn huyện; làm tốt công tác an ninh trật tự, chú trọng việc 

phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, du khách về 

dâng hương làm lễ trong dịp trước, trong, sau tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019. 

Phòng VHTT đã tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của huyện và 

phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, Thanh tra Sở VHTTDL tiến 

hành kiểm tra tại các điểm diễn ra các hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện có sự 

tham gia của chính quyền địa phương và Ban lễ nghi các di tích, cụ thể như sau: 

1. Tại Đền Truông Bát, xã Ngọc Sơn 

 Lượng khách về dâng hương làm lễ đông (có nhiều đoàn khách đến từ 

các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa),  đăc biệt là những ngày sát tết nguyên đán 

cho đến rằm tháng giêng.  

Công tác tổ chức, phục vụ du khách hành lễ thực hiện khá tốt, không còn 

xẩy ra tình trạng tranh giành khách, chen lấn vị trí làm lễ, thu tiền viết tấu sớ với 

giá cao như những năm trước. Tuy nhiên qua kiểm tra có một số nội dung đoàn 

yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục đó là: 

- Công tác vệ sinh môi trường tổng thể khu vực di tích chưa tốt, đặc biệt 

là tại khu vệ sinh chung, phía tuyến đường từ ngoài cổng vào vẫn còn rác thải; 

tại khu vực hóa đồ lễ hiện tượng vứt gạo, muối tự do mặc dù Thủ nhang có nhắc 

nhở nhưng quan niệm của người dân làm lễ xong là phải vãi ra mới linh nên dẫn 

đến lãng phí, phản cảm và ô nhiễm môi trường, đề nghị có thùng đựng gạo và 

thùng đựng muối từ thiện để vận động người dân làm lễ xong bỏ vào đó ủng hộ 

người nghèo; 

- Hệ thống hàng, quán trong khuôn viên di tích còn lộn xộn, không thu 

phí, chưa có nội quy, quy định và hợp đồng  cụ thể giữa Ban Quản lý, ban lễ 

nghi với các hộ kinh doanh nên vẫn còn hiện tượng phát ngôn thiếu văn hóa của 

người bán hàng đối với Ban lễ nghi; Đoàn đã đề nghị UBND xã, Ban quản lý 

cho di dời số quán hàng ra phía trước cổng ngoài hàng rào, xây dựng nội quy, 

quy chế và thu phí khoán hàng tháng để chi phí cho việc xử lý vệ sinh môi 

trường và tạo nguồn thu cho Ban quản lý. 

- Ban Lễ nghi chưa thực hiện nghiêm việc đăng ký trước khi làm lễ nên 

dẫn đến một số đoàn (bao gồm cả thầy cúng từ nơi khác đến) làm lễ thời gian 

quá dài, ảnh hưởng đến những đoàn đến sau. 

 



2. Tại Miếu Ao xã Thạch Trị 

Lượng khách về dâng hương làm lễ đông rải đều từ 15 tháng chạp đến hết 

rằm tháng giêng, công tác tổ chức, phục vụ du khách hành lễ, đảm bảo môi 

trường thực hiện tốt. Song vẫn còn một số nội dung đoàn yêu cầu chấn chỉnh, 

khắc phục đó là: 

- Bổ sung thêm một số bình chữa cháy, để những nơi dễ thấy, dễ lấy, bố 

trí nước tại các điểm hóa vàng mã để dập lửa khi cần thiết; 

- Phát băng tuyên truyền, gắn một số loa tại một số vị trí từ cổng vào để 

tuyên truyền và nhắc nhở du khách về nội quy, quy định của di tích; dỡ bỏ, dọn 

dẹp những điểm cắm hương không đúng quy định; làm vệ sinh khu vực ao, 

thường xuyên có người nhắc nhở để du khách không xả rác xuống ao và các vị 

trí khác trong khu di tích. 

3. Tại Đền Chiêu Trưng Lê Khôi 

Lượng khách về dâng hương làm lễ khá đông (có nhiều đoàn từ nhiều 

tỉnh, thành, nhiều thành phần trong cả nước), công tác đón tiếp, tổ chức, phục vụ 

du khách hành lễ thực hiện tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống 

cháy nổ. Một số nội dung đoàn yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục đó là: 

- Bổ sung thêm bình chống cháy để những vị trí dễ thấy và dễ lấy; 

- Hướng dẫn, nhắc nhở du khách không đốt hương quá nhiều và mang 

hương vào cắm trong đền để tránh hỏa hoạn, tăng cường công tác vệ sinh trong 

toàn bộ khu vực đền, đặc biệt là tại vị trí hóa hương vàng và chỗ rửa đồ lễ. 

4. Tại Đền Nen  

Lượng khách về dâng hương làm lễ ít, chủ yếu là hộ gia đình ở trong xã 

và một số vùng lân cận. Một số nội dung nhắc nhở thực hiện là: 

- Cắt cỏ, dọn vệ sinh toàn bộ khu vực đền, bố trí thêm một số cờ hội để 

tạo không khí trong những ngày tết, ngày rằm; 

- Tuyển chọn thầy lễ làm lễ cho khách, hiện tại thầy lễ chưa đáp ứng yêu 

cầu. 

5. Đoàn cũng đã có văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý 

các di tích trên địa bàn toàn huyện tự kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động tại di 

tích đơn vị mình quản lý, đảm bảo cho du khách thỏa mãn nhu cầu đời sống tâm 

linh và giữ gìn nét đẹt văn hóa trong các dịp lễ tết. 

Trên đây là một số nội dung hoạt động tại các di tích trên địa bàn huyện 

trong dịp trước, trong, sau tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở VHTTDL; Báo 

- TTHU, TTHĐND huyện; cáo 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- MTTQ, Công an huyện; 

- Lưu: VHTT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

                    (Đã ký) 

 

 

 Nguyễn Hùng Vỹ 
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