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HƯỚNG DẪN
Công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2023 trên địa bàn xã Ninh Hải

Căn cứ Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ Quy định về 
quản lý và tổ chức lễ hội; Hướng dẫn số 05/HD-PVHTT ngày 06 tháng 01 năm 2023 
của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ninh Giang về công tác quản lý và tổ chức lễ 
hội năm 2023; 

Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải hướng dẫn công tác quản lý và tổ chức lễ hội 
năm 2023 trên địa bàn xã Ninh Hải cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍNH YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân 

tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, nhân vật 
lịch sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành, phát triển đất 
nước; tuyên truyền giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích, truyền thống tốt 
đẹp của lễ hội. 

- Giáo dục, định hướng con người hình thành các hành vi, thái độ, nhận thức 
cao đẹp; loại bỏ xu hướng chạy theo lợi ích vật chất, lòng tham và các lợi ích cá nhân.

2. Yêu cầu 
- Lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với quy 

mô, nội dung của lễ hội; tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch 
sử văn hóa; giảm tần suất, thời gian tổ chức lễ hội văn hóa. 

- Nghi lễ của lễ hội phải trang nghiêm, bảo đảm truyền thống; không thực hiện 
nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của 
dân tộc Việt Nam. 

- Phải thực hiện các biện pháp bảo vệ di tích, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội; phòng chống cháy nổ; an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng, chống 
dịch bệnh. 

- Không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ 
lợi ích nhóm; không ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ 
hội. 

- Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh. 
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II. NỘI DUNG 
1. Thành lập ban tổ chức lễ hội đầu xuân
- UBND xã ra quyết định thành lập Ban tổ chức nghi lễ, đại diện Lãnh đạo thôn 

làm trưởng ban, thành viên là đại diện các ban, ngành, đoàn thể và các cá nhân có liên 
quan trong thôn, Ban tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình, thời gian tổ chức. 

Đối với lễ hội được tổ chức lần đầu; Lễ hội được khôi phục sau thời gian gián 
đoạn 02 năm trở lên; Lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời 
gian, địa điểm so với truyền thống phải đăng ký với UBND huyện mới được tổ chức 
lễ hội. 

Đối với lễ hội dân gian được tổ chức thường xuyên liên tục, định kỳ; Lễ hội 
Lịch sử - Cách mạng tiêu biểu có ý nghĩa giáo dục truyền thống phải thông báo cho 
UBND xã trước khi tổ chức lễ hội. 

2. Công tác tổ chức, quản lý lễ hội 
- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất 

nước, tưởng nhớ các danh nhân, người có công với dân, với nước và quảng bá các giá 
trị di sản văn hóa. 

- Nghi thức lễ hội phải được tiến hành trang trọng, trên cơ sở bảo tồn và phát 
huy giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương, có sự hướng dẫn của cơ quan quản lý 
nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch theo thẩm quyền. 

- Trong khu vực lễ hội, cờ Tổ quốc được treo nơi trang trọng, cao hơn cờ hội, 
cờ tôn giáo; chỉ treo cờ hội, cờ tôn giáo tại địa điểm lễ hội và trong thời gian tổ chức 
lễ hội. 

- Không treo các loại đèn lồng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không phù hợp với 
bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. 

- Không tiếp nhận, trưng bày các hiện vật, linh vật không phù hợp với truyền 
thống văn hóa dân tộc Việt Nam. 

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải 
trí lành mạnh, bổ ích, phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của lễ hội. 

- Người đến dự lễ hội phải thực hiện nếp sống văn minh và quy định của Ban tổ 
chức lễ hội. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ 
trong khu vực tổ chức lễ hội và khu di tích. 

- Đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, có lực 
lượng y tế trực để chăm sóc sức khỏe cho người dự lễ hội và lực lượng phục vụ lễ hội.

- Không đổi tiền hưởng chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội; thực hiện 
nghiêm Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy 
định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 
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- Quản lý tốt các nguồn thu công đức, tổng số tiền thu từ lễ hội được chi phí 
cho công tác tổ chức lễ hội, còn lại dùng vào việc tu bổ di tích, tuyệt đối không được 
sử dụng vào việc khác. 

- Nghiêm cấm các hành vi sau đây tại nơi tổ chức lễ hội: 
+ Lợi dụng lễ hội để tổ chức các hoạt động chống lại Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, gây mất an ninh trật tự, tuyên truyền trái Pháp luật, chia rẽ 
khối đại đoàn kết dân tộc. 

+ Tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, phục hồi các hủ tục trái với thuần 
phong mỹ tục của dân tộc, truyền thống tốt đẹp của địa phương. Bán thẻ, tán thẻ, bán 
sách, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc không rõ nguồn gốc, có nội dung mê tín dị đoan. 

+ Tổ chức các dịch vụ sinh hoạt ăn, nghỉ và dịch vụ tín ngưỡng trong khu vực 
nội tự của di tích. 

+ Đánh bạc, tổ chức đánh bạc và các trò chơi mang tính chất bạo lực, cờ bạc, 
sát phạt nhau bằng tiền. 

+ Đốt đồ mã có số lượng lớn, kích thước lớn (nhà lầu, xe, ngựa, đồ dùng sinh 
hoạt...). 

+ Những hành vi vi phạm Pháp luật khác. 
+ Tổ chức sản xuất, buôn bán, đốt và thả đèn trời. 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc lễ hội, Ban Tổ chức lễ 

hội phải tổng kết rút kinh nghiệm và có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kết quả 
công tác quản lý và tổ chức lễ hội với chính quyền địa phương và Phòng Văn hóa và 
Thông tin huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Ban quản lý di tích xã:
- Cần phối hợp chặt chẽ với các thôn có tổ chức lễ hội, làm tốt công tác hướng 

dẫn tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội theo quy định. Triển khai thực hiện tốt hướng 
dẫn này và các văn bản có liên quan đến công tác tổ chức và quản lý lễ hội khác. 

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân 
dân thực hiện tốt các quy định về tổ chức lễ hội tại di tích.

- Tham mưu cho UBND xã tạm ngừng tổ chức nghi lễ trong trường hợp vi 
phạm các hành vi bị cấm và các nội dung sau: 

+ Tổ chức lễ hội sai lệch nội dung, giá trị của lễ hội; 
+ Tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm, có 

hành vi mê tín dị đoan, cờ bạc dưới mọi hình thức, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã 
hội; vi phạm các quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường gây hậu quả 
nghiêm trọng; gây cháy nổ, làm chết người; 
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+ Xảy ra thiên tai, dịch bệnh có ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội ở địa 
phương; 

+ Có hoạt động phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội 
dung bịa đặt về giá trị di sản, truyền thống của lễ hội gây hoang mang trong nhân dân.

2. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức lễ hội 
làm tốt công tác tổ chức và quản lý lễ hội, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân 
thực hiện tốt các quy định về tổ chức lễ hội tại di tích. 

3. Ban tổ chức lễ hội triển khai tổ chức và quản lý tốt hoạt động lễ hội ở địa 
phương, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về tổ chức lễ hội.

Tổ chức tốt hoạt động lễ hội là góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, 
giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp ở địa phương. Đề nghị các 
ban, ngành, đoàn thể xã, Ban tổ chức lễ hội, Ban quản lý di tích, Ban bảo vệ và phát 
huy giá trị di tích, Ban hộ tự chùa tổ chức triển khai, thực hiện tốt nội dung hướng dẫn 
này./.

Nơi nhận: 
- BTV Đảng uỷ; 
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã; 
- Trưởng các đoàn thể xã; 
- Trưởng BQLDT xã;
- Trưởng các thôn; 
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Hải
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