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KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô lần thứ Nhất, năm
2022 - Chủ đề “Sắc màu Di sản Văn hóa”
Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND huyện
Bảo Yên Kế về việc triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU ngày 09/12/2020
của Huyện ủy Bảo Yên về “Phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng gắn
với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện, giai đoạn
2020 - 2025” năm 2022; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2022 Tuyên
truyền và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội trên địa bàn huyện Bảo
Yên năm 2022; Kế hoạch số 70/KH-TGV ngày 25/02/2022 của Tổ giúp việc
BCĐ xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô về triển khai thực
hiện công tác xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, huyện Bảo
Yên năm 2022;
Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn
hóa dân gian xã Nghĩa Đô lần thứ Nhất, năm 2022 - Chủ đề “Sắc màu Di sản Văn
hóa”, nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm quảng bá những nét đẹp văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa
bàn huyện, phản ánh cuộc sống sinh hoạt, sản xuất, mùa màng bội thu gắn với
những nét đẹp đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc Tày xã Nghĩa Đô nói
riêng, huyện Bảo Yên nói chung, từng bước tạo sản phẩm du lịch mới, thực hiện
tốt mục tiêu nhiệm vụ phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị
văn hóa tuyền thống của đồng bào dân tộc Tày xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên.
- Thông qua các các hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu rộng
rãi đến du khách thập phương về các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân
tộc Tày xã Nghĩa Đô; tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc
hăng say lao động, sản xuất, phát triển du lịch nội địa tạo tiền đề liên kết với các đơn
vị trong và ngoài tỉnh, xây dựng các tour, tuyến du lịch liên tỉnh tạo thương hiệu cho
du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô nói riêng, huyện Bảo Yên nói chung.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức ngày hội phải chu đáo, ấn tượng và thành công tạo sức lan
tỏa mạnh mẽ để quảng bá du lịch của huyện, đẩy mạnh thu hút du khách đến với
Nghĩa Đô nhiều hơn trong thời gian tới gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo
tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc địa phương.
- Các nội dung hoạt động của ngày hội phải tôn vinh được vẻ đẹp tự nhiên
mùa lúa chín, văn hóa truyền thống với các làn điệu dân ca, dân vũ, trò chơi dân
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gian, nghề thủ công truyền thống, văn hóa ẩm thực... của đồng bào dân tộc Tày
xã Nghĩa Đô nói riêng, huyện Bảo Yên nói chung.
- Các hoạt động trong ngày hội phải tạo được không khí vui tươi, phấn
khởi, an toàn thu hút đông đảo người dân trong vùng, du khách thập phương đến
tham dự, trải nghiệm và tương tác, giao lưu văn hóa với người dân địa phương.
- Việc tổ chức ngày hội phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an
toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh
an toàn thực phẩm.
II. QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC
- Quy mô: Ngày hội Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô lần thứ Nhất, năm
2022 - Chủ đề “Sắc màu Di sản Văn hóa” được tổ chức quy mô cấp huyện.
- Địa điểm: Điểm du lịch xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
- Thời gian tổ chức: Các sự kiện chính được tổ chức từ ngày 28/4/2022.
III. THÀNH PHẦN THAM GIA NGÀY HỘI
1. Đại biểu tỉnh và các huyện
- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành,
và các đoàn thể tỉnh Lào Cai.
- Lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố, thị xã; Lãnh đạo phòng
Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.
- Phóng viên báo, đài của tỉnh (Báo Lào Cai; Đài PT-TH Lào Cai) và cơ
quan báo, đài Trung ương thường trực tại Lào Cai (Báo Văn hóa, Đài Truyền
hình Việt Nam, Thông tấn xã VN, Đài VOV...).
- Sở Văn hóa TT&DL tỉnh Lào Cai (lãnh đạo sở và các đơn vị trực thuộc).
2. Các huyện giáp danh
- Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Quang Bình (tỉnh Hà
Giang).
- Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái).
3. Đại biểu huyện
- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện;
- Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn huyện;
- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.
- Đại diện các cơ quan, đơn vị ngành dọc, các doanh nghiệp đóng trên địa
bàn huyện; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã Nghĩa Đô.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀY HỘI
1. Tổ chức phiên chợ văn hóa truyền thống, chợ đêm quảng bá sản
phẩm văn hóa, nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương
- Thời gian: Từ đầu tháng 4/2022.
- Địa điểm: Chợ Nghĩa Đô, xã Nghĩa Đô.
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- Quy mô: 18 - 20 gian hàng (13 gian hàng của các thôn, bản xã Nghĩa Đô;
01 gian hàng thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp của UBND xã Nghĩa Đô; 01
gian hàng xã Tân Tiến; 01 gian hàng xã Vĩnh Yên; 01 gian hàng của Trường
THPT số 3 Bảo Yên, 01 gian hàng của các trường THCS, TH, MN đóng trên địa
bàn,...).
- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã Nghĩa Đô.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và PTNT;
Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT và PTDL
huyện; Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông; Các thôn bản trên địa bàn xã
Nghĩa Đô; UBND xã Tân Tiến, Vĩnh Yên; các trường học trên địa bàn xã Nghĩa
Đô.
- Xây dựng Kế hoạch chi tiết: UBND xã Nghĩa Đô.
2. Tổ chức Trại sáng tác của các văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
(Có Kế hoạch, Chương trình riêng)
- Thời gian: Từ 03 - 05 ngày (tùy điều kiện thực tế), khai mạc từ 08 giờ 00
phút, ngày 29/4/2022.
- Địa điểm: xã Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Tân Tiến.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Tài chính - Kế
hoạch; Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông; Ban QLDT và PTDL huyện;
các cơ quan, đơn vị liên quan; chuyên gia tư vấn.
* Đề nghị: Hội văn học - Nghệ thuật tỉnh; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh
tỉnh Lào Cai phối hợp thực hiện.
3. Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân gian gắn với Công bố Quyết định
công nhận điểm Du lịch xã Nghĩa Đô (có Kịch bản, Chương trình riêng)
- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút, ngày 30/4/2022.
- Địa điểm: Bản Rịa, xã Nghĩa Đô.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Văn hóa và
Thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Văn hoá, thể
thao - Truyền thông; Ban QLDT và PTDL; Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Đô; các cơ
quan, đơn vị liên quan; đại biểu, Nhân dân và du khách.
4. Khôi phục và tổ chức các môn thể thao, trò chơi dân gian (có
Chương trình, Kế hoạch riêng)
- Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 30/4 - 11h giờ 30 phút ngày 01/5/2022.
- Địa điểm: Bản Rịa, xã Nghĩa Đô.
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông; UBND xã
Nghĩa Đô.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ban QLDT và PTDL; các
cơ quan, đơn vị liên quan; chuyên gia tư vấn.
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- Xây dựng Kế hoạch chi tiết: UBND xã Nghĩa Đô.
5. Đêm Giao lưu văn nghệ “Nghĩa Đô - Sắc màu di sản văn hóa” gắn với
công bố tác phẩm mới viết về Bảo Yên (có Kế hoạch, Chương trình riêng)
- Thời gian: Từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 30/4/2022.
- Địa điểm: Bản Rịa, xã Nghĩa Đô.
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hoá và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào
tạo; Ban Quản lý Di tích và PTDL; Huyện Đoàn; UBND xã Nghĩa Đô, Vĩnh Yên,
Tân Tiến và các cơ quan, đơn vị liên quan.
* Đề nghị: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Lào Cai phối hợp giúp đỡ
thực hiện.
6. Tổ chức cuộc thi “Em yêu bản sắc văn hóa Tày quê em” (Có Kế
hoạch, Chương trình riêng)
- Thời gian: 1/2 ngày, từ 13 giờ 30 phút, ngày 01/5/2022.
- Địa điểm: Nhà văn hóa bản Mường Kem, xã Nghĩa Đô.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Huyện đoàn.
- Đơn vị phối hợp: Trường THPT số 3 huyện Bảo Yên; UBND xã Nghĩa Đô;
Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Giáo dục - Đào tạo;
Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông; Ban QLDT và PTDL; các cơ quan, đơn vị
liên quan; chuyên gia tư vấn.
* Đề nghị: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai phối hợp giúp đỡ thực hiện cuộc thi.
7. Giải bóng đá nữ xã Nghĩa Đô (mở rộng)
- Thời gian: Từ ngày 05/05 - 10/5/2022.
- Địa điểm: Sân vận động bản Nà Đình, xã Nghĩa Đô
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông.
- Đơn vị tham gia: Mời đội bóng đá nữ của một số xã khác (trong và ngoài
huyện) tham gia.
- Đơn vị phối hợp: UBND xã Nghĩa Đô; Hội LHPN huyện; Phòng Văn hóa
và Thông tin; UBND các xã, thị trấn.
V. KINH PHÍ:
Kinh phí tổ chức ngày hội: + Ngân sách huyện;
+ Nguồn thu tại các di tích;
+ Nguồn XHH.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin, các cơ quan liên quan
lập danh sách đại biểu dự ngày hội.
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- Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức đón tiếp và bố trí nơi ăn, nghỉ cho
các đại biểu về dự các hoạt động ngày hội, phối hợp với các cơ quan liên quan phát
thẻ đại biểu dự ngày hội.
- Làm công tác tổ chức buổi khai mạc ngày hội Văn hóa dân gian gắn với
Công bố Quyết định công nhận điểm Du lịch xã Nghĩa Đô.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Nghĩa Đô và các cơ quan đơn vị liên quan
tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội, ban hành quyết định
thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ công tác tổ chức ngày hội.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện xây dựng kịch
bản tổng thể và chi tiết của Lễ Khai mạc; chuẩn bị bài phát biểu khai mạc ngày
hội; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ngày hội và các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian.
- Phối hợp với UBND xã Nghĩa Đô và các cơ quan liên quan tổ chức đón
tiếp và bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đại biểu về dự các hoạt động ngày hội, phối hợp
với các cơ quan liên quan phát thẻ đại biểu dự ngày hội.
- Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Nghĩa Đô tiến hành
khảo sát, lên phương án chỉnh trang, cải tạo các địa điểm tổ chức các hoạt động.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Trại sáng tác của các văn nghệ sĩ trên
địa bàn tỉnh Lào Cai tại xã Nghĩa Đô trong khuôn khổ các hoạt độn ngày hội.
- Tham mưu Ban Tổ chức Giấy mời Đại biểu về dự ngày hội; In thẻ Đại
biểu, biển xe, biển Ban Tổ chức, phục vụ... gửi Văn phòng HĐND&UBND
huyện để phối hợp thực hiện nhiệm vụ đón tiếp đại biểu.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung: Công
bố Quyết định công nhận Điểm du lịch xã Nghĩa Đô và công nhận các di sản văn
hóa phi vật thể cấp Quốc gia trên địa bàn.
- Chủ trì xây dựng 05 điểm Checkin trên địa bàn xã Nghĩa Đô để phục vụ
du khách.
- Lập Dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị gửi phòng Tài
chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện xem xét, quyết định.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học trên địa bàn cử
lực lượng giáo viên, học sinh tham gia công tác tổ chức ngày hội theo nội dung
kế hoạch.
4. Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế
hoạch chi tiết, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy
nổ trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động ngày hội. Lập Dự toán kinh phí
thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định
trình UBND huyện xem xét, quyết định.
5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và PTNT:
- Hướng dẫn UBND xã Nghĩa Đô trong việc tổ chức phiên chợ văn hóa
truyền thống, chợ đêm quảng bá sản phẩm văn hóa, nông - lâm nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp của địa phương.
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- Phối hợp với Huyện đoàn, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND xã Nghĩa
đô thết kế, tư vấn mẫu cổng chào, điểm checkin, gian hàng làm chợ... đảm bảo
theo kế hoạch.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND xã Nghĩa Đô tiến hành
khảo sát, lên phương án chỉnh trang, cải tạo các địa điểm tổ chức các hoạt động.
- Chỉ đạo điều chỉnh khu thời vụ, kĩ thuật chăm sóc đảm bảo mùa lúa chín
vào đúng dịp diễn ra Ngày hội.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí
thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì trong công tác tổ
chức ngày hội trình UBND huyện xem xét, phê duyệt.
7. Trung tâm Y tế huyện: Chủ trì, tham mưu cho UBND huyện kế hoạch
phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, ứng
phó với tình huống xảy ra trước, trong và sau thời gian tổ chức hoạt động của ngày
hội như trong kế hoạch; thường xuyên tiến hành kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động trên địa bàn xã Nghĩa
Đô và các xã lân cận.
8. Ban Quản lý di tích và PTDL
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các hoạt
động của ngày hội theo nội dung kế hoạch.
- Chỉ đạo Tổ di tích xã Nghĩa Đô thực hiện vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên di
tích, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách tại các di tích trên địa bàn xã trong
thời gian diễn ra ngày hội.
9. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế
hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các hoạt động của Ngày hội theo nội
dung Kế hoạch.
- Chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động: Giải bóng đá nữ xã
Nghĩa Đô (mở rộng); kế hoạch tổ chức đêm giao lưu văn nghệ.
- Chủ trì, tổ chức tuyên truyền, quảng bá cho ngày hội trên Đài Phát thanhTruyền hình tỉnh và trên cổng thông tin điện tử của huyện trước và trong thời
gian diễn ra các hoạt động của ngày hội.
- Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân
biết về thời gian diễn ra các hoạt động ngày hội.
- Thực hiện công tác tuyên truyền thông tin lưu động về ngày hội; trang trí
khánh tiết, trang âm, ánh sáng tại các khu vực bố trí các hoạt động ngày hội; căng
treo băng rôn, cờ, khẩu hiệu quảng bá về ngày hội.
- In ấn băn rôn, cờ đuôi nheo, tờ rơi, lắp đặt các khung hình, biển hiệu,... với
các nội dung quảng bá về du lịch Nghĩa Đô và các Di tích lịch sử trên địa bàn.
- Lập danh sách trưng tập diễn viên, trọng tài, bình luận viên các môn thi
đấu thể thao trình UBND huyện quyết định.
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- Lập Dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị gửi phòng Tài
chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện xem xét, quyết định.
10. UBND xã Nghĩa Đô
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết
các nội dung tổ chức phiên chợ văn hóa truyền thống, chợ đêm quảng bá sản phẩm
văn hóa, nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương và tổ chức các
trò chơi dân gian theo nội dung kế hoạch đề ra; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật
chất, trang phục, dụng cụ.... và các nội dung khác do Ban Tổ chức phân công.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài chính - Kế
hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng khẩn trương rà soát và xây dựng phương án đầu
tư nâng cấp đồng bộ hệ thống các hộ kinh doanh dịch vụ Homestay nhằm phục
vụ tốt du khách đến với Nghĩa Đô trong thời gian diễn ra ngày hội.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tuyến
đường hoa dọc Quốc lộ 279 từ địa phận xã Vĩnh Yên đến trung tâm xã Nghĩa Đô
(độ dài 02km) hoàn thành trước ngày 10/4/2022.
- Huy động tối đa lực lượng nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại
ngày hội theo sự phân công của Ban tổ chức.
- Chỉ đạo các thôn bản ở khu trung tâm huy động nhân dân tham gia tổng vệ
sinh trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động ngày hội.
- Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện đảm bảo giao thông và trật tự an
ninh phục vụ công tác tổ chức ngày hội.
- Chuẩn bị bàn, ghế phục vụ và các hoạt động khác tại ngày hội theo kịch
bản chi tiết.
- Chủ trì tuyên truyền, vận động các hộ dân chỉnh trang nhà cửa, đường
làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; vận động đủ 30 hộ nhân dân thực hiện các hạng
mục được phê duyệt đảm bảo phục vụ dịch vụ Homestay, xong trước ngày
10/4/2022.
- Lập Dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị gửi phòng Tài
chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện xem xét, quyết định.
11. Các đoàn thể huyện
* Huyện đoàn:
- Xây dựng dự toán chi tiết trình UBND huyện xem xét, phê duyệt và triển
khai thực hiện đảm bảo tiến độ xây dựng 03 cổng chào vào bản là điểm checkin
tại các vị trí phù hợp xong trước thời gian diễn ra ngày hội.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch
chi tiết tổ chức cuộc thi “Em yêu bản sắc văn hóa Tày quê em”.
- Lập Dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị gửi phòng Tài
chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện xem xét, quyết định.
* Hội LH Phụ nữ: Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin; phòng Kinh tế
- Hạ tầng và các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND xã Nghĩa Đô xây dựng kế
hoạch chi tiết thi công tuyến đường hoa trên Quốc lộ 279 từ địa phận xã Vĩnh Yên
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đến trung tâm xã Nghĩa Đô (độ dài 02km) hoàn thành đảm bảo trước thời gian diễn
ra các hoạt động của ngày hội.
12. UBND các xã, thị trấn
- Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao
tham gia tại ngày hội (đối với các xã được giao tham gia các hoạt động).
- Cử diễn viên, vận động viên tham gia đăng ký, luyện tập các tiết mục văn
nghệ, các môn thể thao và trò chơi dân gian để tham gia tại ngày hội.
- Tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn biết thời gian và các nội dung Lễ
hội để tham dự.
13. Các Tiểu ban phục vụ ngày hội: Xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức
họp Tiểu ban để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triển khai thực
hiện theo nhiệm vụ được phân công, hoàn thành trước ngày 04/3/2022 (gửi
phòng Văn hoá và Thông tin huyện tổng hợp gửi các đơn vị làm căn cứ thực hiện).
14. Đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp giúp đỡ
- Đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai giúp đỡ chỉ đạo tổ
chức ngày hội.
- Sở Tài chính Kế hoạch (đơn vị giúp đỡ xã Nghĩa Đô xây dựng NTM) hỗ
trợ việc tổ chức Hội thi Em “Em yêu bản sắc văn hóa Tày quê em”;
- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ tổ chức Đêm văn nghệ
“Nghĩa Đô - Sắc màu di sản văn hóa” gắn với công bố các tác phẩm mới viết về Bảo
Yên.
- Hội văn học - Nghệ thuật tỉnh; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Lào
Cai phối hợp thực hiện, hỗ trợ giúp đỡ huyện nội dung tổ chức “Trại sáng tác của
các văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai” trong chương trình kế hoạch ngày hội.
- Chi nhánh Điện lực huyện Bảo Yên đảm bảo cung cấp điện thường xuyên
liên tục trước và trong thời gian tổ chức ngày hội.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô lần
thứ Nhất, năm 2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong kế hoạch nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Văn hoá, TT&DL tỉnh Lào Cai;
- Sở Tài chính tỉnh Lào Cai;
- Hội Văn học NT tỉnh Lào Cai;
- Đoàn Nghệ thuật tỉnh Lào Cai;
- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Điện lực Bảo Yên;
- Lưu: VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Tô Ngọc Liễn

