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KÉ HOẠCH
•

Tô chức Le hội truyen thong kỷ niệm 152 năm ngày hy sinh

của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại xã Gành Dầu và xã Cửa Cạn
Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-BCĐ ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Ban
Chỉ đạo Các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 152 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy

sinh (1868 - 2020). ửỵ ban nhân dân huyện Phú Quốc xây dựng kế hoạch Tổ

chức Lễ hội truyền ứiống kỷ niệm 152 năm ngày hy sinh Anh hùng dân tộc
Nguyễn Trung Trực tại xã Gành Dầu và xã Cửa Cạn, với những nội dung cụ ứiể
như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Muc đích
•

- Tích cực bảo tồn và phát huy những giá trị ván hóa truyền thống gắn với
phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đảm bảo việc quản lý, định hướng của Nhà
nước về hoạt động Lễ hội trên địa bàn huyện.

- Góp phần giáo dục truyền ứiống yêu nước, chống giặc ngoại xâm trong
các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đặc biệt tuyên truyền về chủ quyền
quốc gia, bảo vệ biên giới và biển đảo Việt Nam trong tình hình hiện nay.
- Phát huy những giá trị truyền thống dân tộc trong Lễ hội, đảm bảo tính
nhân văn và đề cao vai trò chủ thể của nhân dân trong các hoạt động của Lễ hội.
2. Yêu cầu

- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ứiu hút đông đảo nhân dân
trong và ngoài huyện tham gia; tạo không khí phân khởi chào mừng Đại hội đại

biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thúc đẩy việc
xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế du lịch, thương mại, góp phần thúc đẩy kinh tế
xã hội của huyện không ngừng phát triển.
- Huy động mọi nguồn lực xã hội, tổ chức, cá nhân cùng tham gia đóng
góp cho hoạt động Lễ hội, Lễ hội tổ chức với nội dung và hình thức trang trọng,
tiết kiệm và đảm bảo an toàn. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

11. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DƯNG HOẠT ĐỘNG
1. Thòi gian, địa điểm

- Thời gian tổ chức: từ ngày 12/10/2020 đến 14/10/2020 (tức ngày 26 đến
28/8 âm lịch).

- Tổ chức tại 02 điểm: Di tích Lịch sử - Văn hóa Đình Nguyễn Trung
Trực xã Gành Dầu và Khu căn cứ kháng chiến của nghĩa quân Nguyễn Trung
Trực xã Cửa Cạn.

- Cửa Cạn: từ 12/10/2020 đến 13/10/2020.
- Gành Dầu: từ 13/10/2020 đến 14/10/2020.
2. Nội dung hoạt động

Ngày tập trung: Lập bàn hương án; Chào cờ (thượng kỳ); Nghinh thần (lễ
tế).

Ngày chỉnh lễ: Yết thần (cúng đại lễ), dâng hương; Lễ tất.
Tổ chức đoàn gồm: Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, ƯBND, ƯBMTTQ Việt
Nam huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo, ưv BTV Huyện ủy, ƯBND huyện;
đai diên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện;

lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện dâng hương tại xã Gành
Dầu ngày 14/10/2020 (riêng xã Cửa Cạn thành phần dân hương do xã quyết
định).

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Giao Phòng Ván hóa và Thông tin có trách nhiệm phối hợp, theo dõi
các đơn vị ừong quá trình tổ chức thực hiện theo tinh thần Ke hoạch này; trực
tiếp ứiam dự triển khai Ke hoạch tổ chức Lễ tại xã Gành Dầu và xã Cửa Cạn.
2. Công an huyện phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bảo
vệ, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước và trong Lễ hội; chủ động

phòng chống cháy nổ, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế cùng Trạm Ỵ tế địa phương diễn ra Lễ hội,
chuẩn bị đủ cơ số thuốc và phương tiện kịp thời xử lý cấp cứu khi có yêu cầu;
tăng cường công tác kiểm tra, kiểm nghiệm mẫu thức ăn, nguồn nước sinh hoạt
đảm bảo an toàn vệ sinh thực pham. Phối hợp với ƯBND xã Gành Dầu, xã Cửa
Cạn, Ban Di tích Đình tiêu độc, khử khuẩn, vệ sinh khu vực đình Nguyễn Trung
Trực và các nơi diễn ra lễ hội. Đồng thời tăng cường triển khai đến người dân,
du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan
y tế khi đến tham gia thăm viếng lễ hội như: Trang bị nước rửa tay, đo thân
nhiệt, đeo khẩu trang...

4. Phòng Quản lý Đô thị phối hợp Đoạn Qúản lý đường bộ tập trung duy
tu sửa chữa các tuyến đường đến nơi tổ chức Lễ hội, đảm bảo giao thông trước
thời gian tổ chức Lễ.
5. Ban Quản lý Công trình công cộng phối hợp ƯBND xã Gành Dầu,
ƯBND xã Cửa Cạn tăng cường công tác thu gom rác thải trước, trong và sau Lễ

hội trên dọc tuyến đường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, xử lý rác thải các khu
vực tổ chức hoạt động Lễ hội; bố trí thêm thùng rác cố định; tăng chuyến vận
chuyển rác, không để ứ đọng gây ô nhiễm môi trường; vận động nhân dân sinh
sống gần nơi tồ chức Lễ hội đảm bảo vệ sinh môi trường.
6. UBND các xã, thị trấn: Dương Đông, Gành Dầu, Cửa Cạn phối hợp
Phòng Lao động, Thương binh - Xã hội tố chức đưa người ăn xin đi khỏi địa bàn

và chuyển về Trung tâm Bảo trợ-Xã hội tỉnh theo quy định (trước, trong và sau
lễ hội).
7. ƯBND xã Gành Dầu, xã Cửa Cạn xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội tại
địa phướng, tíiành lập Ban Tổ chứCj phân công cụ thể chức năng nhiệm vụ, đảm

bảo an toàn trong tổ chức Lễ hội. Phối hợp Ban Bảo vệ di tích tổ chức tốt phần
Lễ; bố ữí địa điêm, tiếp tân, khánh tiết phục vụ lễ .hộí; bố trí địa điểm ăn, nghỉ
cho đại biểu khi có yêu cầu nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch
Coyid-19 theo sự chỉ đạo của Gấp trên và khụyến cáo của ngành y tế; bố trí lực
lượng tiếp nhận tiền, hàng ủng hộ của nhâii dân, bảo quản chu đáò, tt-ánh ứiất

thoẳt, tiêu cực. Bố trí các lực lượng phục vụ cơm, nước uống, đảo bảo chất
lượng và an toàn vệ sinh. Chủ động đảm bảo nẹuôn điện dự,phòng tại các điêm

diễn ra hoạt động Lễ hội. Chủ động vận động các tổ chức, cá nhân, công ty,
doanh nghiệp ừong và ngoài huyện, các mạnh ứiưồmg quân tài ừợ kinh phí cho

các hoạt động của Lễ hội.

8. Văn phòng HĐND và ƯBND huyện phát hành giấy mời đại biểu cấp
huyện ứiam gia Đoàn dâhg hương tại xã Gành Dầu (riêng đại biểu tham dự tại
xã Cửa Gạn do ƯBND xã Cửa Cạn mời) và bố ừí phương tiện đưa đón đại biểù
cả hai địa điểm tổ chức Lễ hội
IV. KINH PHÍ Tỏ CHỨC

Kinh phí tổ chức Lễ hội bàng, nguồn vận động, tài trợ từ các tổ chức, cá
nhân ừong và ligoài huyện.

V. TỐ CHỨC THựC HIỆN
ƯBND huyện giao các phòng, ban, ngành và địa phương được phân cộng

theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoậch thực hiện đảm bảo các công việc
ứieo sự chỉ đạo của ƯBND huyện.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin là. cơ quạn thường trực của Ban tổ chức
Lễ hội huyện có ừách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan
thực hiện kế hoạch này.
Trong quá trình ứiực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp ứiời báo cáo về
UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết

đảm bảọ hoàn tìỊành nhiệm vụ ứieo kế hoạch./.^,
Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy (b/c);

- TT. HĐND - ỪBND huyện;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- CT, các PCT.UBND huyện;
- Các cơ quan được phân công;

- Thành viên BTC lễ hội huyện;

- UBND tíiị trấn Dương Đông, xã Gành Dầu, xã Cửa Cạn;
- Bản bảo vệ Di tích Đình Nguyễn Trung Trực xã Gành
Dầu, Khu căn cứ kháng chiến của nghĩa quân Nguyễn,
Trung Trực xã Cửa Cạn;
-LĐVP,đ/cThi;
- Lưu: VT.htnlan.

Phạm Văn Nghiệp

