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Đồ Sơn, ngày 09 tháng 5 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức vòng loại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân
quận Đồ Sơn về việc tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2017; Uỷ ban nhân
dân quận xây dựng Kế hoạch tổ chức vòng loại Lễ hội chọi trâu truyền thống năm
2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của quê hương, trong đó
có Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước
đến với Đồ Sơn; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của địa
phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 33 (khoá XI) về “Xây dựng và
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất
nước”.
2. Yêu cầu
- Phát huy hiệu quả công tác quản lý, tổ chức, điều hành, đảm bảo tuyệt đối an
toàn cho nhân dân và du khách trong quá trình diễn ra vòng loại Lễ hội; tiếp tục
xây dựng hình ảnh Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn xứng tầm là Di sản Văn
hóa phi vật thể cấp quốc gia.
- Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ hội theo Thông tư số
15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
quy định về tổ chức lễ hội; Quyết định số 2822/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng “Về việc ban hành quy định thực hiện
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt
cộng đồng khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng”; Quy chế tổ chức, Quy chế
quản lý tài chính Lễ hội chọi trâu truyền thống của Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
Theo truyền thống, vòng loại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2017
được tổ chức gồm hai phần: phần Lễ và phần Hội.
1. Phần Lễ
- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Quận tổ chức Lễ trình vào ngày 24/6/2017
(ngày 01/6 năm Đinh Dậu);
- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu các phường căn cứ Điều 3 Quy chế tổ chức Lễ
hội chọi trâu truyền thống (ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày
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18/4/2014 của Ủy ban nhân dân Quận) xây dựng kế hoạch, tổ chức phần Lễ của
đơn vị đảm bảo tính truyền thống; hướng dẫn các ông chủ trâu căn cứ Điều 2 Quy
chế tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống của Ủy ban nhân dân Quận, tổ chức các
hoạt động Lễ theo kế hoạch của địa phương.
2. Phần Hội
- Số lượng trâu tham gia Vòng loại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm
2017 gồm 32 trâu, được phân bổ cho 07 phường trên địa bàn Quận, cụ thể như sau:
+ Mỗi phường được đăng ký tham gia 04 trâu (tổng số 28 trâu).
+ Các ông: Lê Bá Võ và Lưu Đình Tới (phường Vạn Hương), Phạm Văn
Lưỡng (P. Minh Đức), Đinh Đình Hùng (phường Ngọc Hải) là các ông chủ trâu có
trâu đạt giải nhất, nhì và đồng giải ba tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm
2016 mỗi người được đăng ký tham gia 01 trâu (tổng cộng là 4 trâu).
- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu các phường đăng ký danh sách trâu tham gia Lễ
hội chọi trâu năm 2017 (theo mẫu quy định), gửi về thường trực Ban tổ chức Lễ
hội chọi trâu Quận (Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao) trước ngày
02/6/2017 (8/5 năm Đinh Dậu).
- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Quận tiến hành kiểm tra chất lượng trâu tham
gia Lễ hội vào ngày 05/6/2017 (11/5 năm Đinh Dậu). Chỉ những trâu đảm bảo yêu
cầu của Quy chế tổ chức hiện hành mới được tham gia Lễ hội. Phường nào có trâu
không đáp ứng yêu cầu phải có phương án thay thế trâu khác đủ tiêu chuẩn nhằm
đảm bảo đủ số lượng, chất lượng trâu tham gia Lễ hội.
- Việc đánh số cho trâu các phường tham gia Lễ hội năm 2017 được quy định
như sau:
+ Phường Vạn Sơn: Từ 01 đến 04;
+ Phường Ngọc Xuyên: Từ 05 đến 08;
+ Phường Minh Đức: Từ 09 đến 13 (Đơn vị có trâu đạt đồng giải ba năm 2016).
+ Phường Hợp Đức: Từ 14 đến 17;
+Phường Vạn Hương: Từ 18 đến 23 (Đơn vị có các trâu đạt giải nhất, nhì năm
2016);
+ Phường Bàng La: Từ 24 đến 27;
+ Phường Ngọc Hải: Từ 28 đến 32 (Đơn vị có trâu đạt đồng giải ba năm 2016).
- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu các phường tổ chức đánh số trâu theo quy định,
ghép các cặp thi đấu của đơn vị (phân định cửa Bắc, Nam); gửi kết quả về thường
trực Ban tổ chức trước ngày 10/6/2017 (16/5 năm Đinh Dậu).
- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Quận tổ chức bốc thăm cửa Bắc, Nam cho 02
trận thi đấu đầu tiên; bốc thăm thứ tự các trận đấu còn lại (từ trận thứ 03 đến trận
thứ 16) vào ngày 19/6/2017 (ngày 25/5 năm Đinh Dậu).
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- Vòng đấu loại được tổ chức vào 07h30’ ngày 01/7/2017 (Tức ngày 08/6 năm
Đinh Dậu) tại sân vận động trung tâm Quận (số 274 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn); 16
trâu thắng tại vòng loại sẽ được tham gia vòng chung kết.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Quận
- Tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành các cấp trong quá trình
triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Chủ động xây dựng các văn bản quản lý, điều hành liên quan đảm bảo công
tác tổ chức vòng loại năm 2017 diễn ra thành công, an toàn.
- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Quận về kết quả các hoạt động của
vòng loại Lễ hội.
- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân Quận khi vòng
loại kết thúc.
2. Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao
- Là cơ quan thường trực của Ban tổ chức Lễ hội, giúp Trưởng Ban tổ chức chỉ
đạo, điều hành, giải quyết các công việc liên quan đến công tác tổ chức vòng loại Lễ hội
chọi trâu truyền thống năm 2017.
- Chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện, cơ sở vật chất liên quan đến công
tác tổ chức vòng loại Lễ hội; tham mưu cho Ban tổ chức điều hành tốt phần Hội
đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách.
- Tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết trong
và ngoài sân vận động trung tâm, trên địa bàn quận; bố trí lực lượng trông coi
phương tiện cho nhân dân và du khách tại công viên Đầm Vuông đảm bảo an
toàn trong thời gian diễn ra vòng loại Lễ hội.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch vận động các đơn vị tài trợ ủng hộ kinh phí, vật
chất phục vụ tổ chức vòng loại Lễ hội; thực hiện thu, chi, thanh quyết toán đảm
bảo đúng Quy chế tài chính của Lễ hội và quy định của Nhà nước về quản lý tài
chính.
- Phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân quận tổ chức in, phát hành các loại thẻ của Ban tổ chức, giấy mời và
vé xem Hội theo quy định.
- Xây dựng cụ thể các phương án bảo vệ, kiểm soát vé tại các cửa vào sân vận
động trung tâm quận, các cửa thoát trâu, các vị trí trọng điểm trong khu vực tổ
chức Lễ hội.
- Phối hợp với Đài phát thanh Quận xây dựng kế hoạch, kịch bản thuyết minh
phần Hội đảm bảo trang trọng, sôi nổi, hấp dẫn và bảo tồn nét văn hóa truyền
thống của Lễ hội.
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức công tác trọng
tài điều hành các trận thi đấu tại vòng loại Lễ hội.
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- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác giết mổ và bán thịt trâu chọi tập
trung đảm bảo an toàn, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường.
- Tiếp tục sưu tầm tài liệu, hiện vật trưng bày tại Phòng truyền thống Lễ hội.
3. Phòng Du lịch, Văn hoá và Thông tin
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Quận xây dựng và ban hành kế hoạch, thực
hiện công tác quản lý Nhà nước về lễ hội đảm bảo theo quy định;
- Tham mưu cho Ban tổ chức Lễ hội xây dựng các văn bản quản lý có liên
quan tới công tác tổ chức Lễ hội; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị, các phường thực
hiện Quy chế tổ chức Lễ hội hiện hành của Uỷ ban nhân dân Quận.
- Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vạn Hương, Trung tâm Văn hóa,
Thông tin và Thể thao cùng các đơn vị liên quan tổ chức tốt phần Lễ của Ban tổ chức
tại đền Nghè, đền Nam Hải Đại Thần Vương; hướng dẫn các phường tổ chức phần Lễ
tại cơ sở.
- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, quảng cáo của các
doanh nghiệp, đơn vị tài trợ trên địa bàn quận theo đúng quy định hiện hành.
- Tham mưu xây dựng chương trình, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo
chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức tuyên truyền, quảng bá tại
vòng loại Lễ hội.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao vận động các tổ chức,
cá nhân và các doanh nghiệp tài trợ kinh phí, vật chất phục vụ vòng loại Lễ hội.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Hướng dẫn, giám sát công tác thu, chi tài chính đảm bảo theo Quy chế quản
lý tài chính của Lễ hội và các quy định của Nhà nước.
- Xây dựng các văn bản trình cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt giá
vé xem Hội năm 2017.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác in, phát hành vé xem
Hội theo quy định của Pháp luật.
- Chủ trì phối hợp với Công an quận, các cơ quan chức năng liên quan thành
lập đoàn kiểm tra công tác bán vé, giám sát việc kiểm soát vé xem Hội, kịp thời
phát hiện, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp bán vé giả, tự nâng giá vé, quay
vòng vé, bán giấy mời,...
5. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Quận
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quận ủy, các phòng chức năng xây dựng kế
hoạch, tổ chức mời, đón, tiếp khách tại vòng loại đảm bảo lịch sự, tiết kiệm.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác in, phát hành giấy mời, các
loại thẻ phục vụ công tác tổ chức.
6. Công an quận
- Chủ trì phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự quận, Đồn Biên phòng Đồ Sơn,
Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế
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hoạch, triển khai công tác bảo vệ khu vực sân vận động, cửa soát vé, các trục
đường chính trên địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ
nhân dân và du khách trước, trong và sau vòng loại Lễ hội.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm các trường
hợp in ấn, phát hành, bán các loại vé giả, giấy mời của Ban tổ chức.
7. Bệnh viện Đa khoa Đồ Sơn
Chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo đủ cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu
và y bác sĩ thường trực phục vụ vòng loại Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2017.
8. Đài phát thanh quận
- Từ tháng 6/2017, triển khai công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh
quận, hướng dẫn Đài truyền thanh các phường tiếp sóng các tin, bài có nội dung
giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn và công tác
chuẩn bị tổ chức vòng loại Lễ hội năm 2017.
- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao cùng các đơn
vị liên quan xây dựng kế hoạch, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, công tác tuyên
truyền, thuyết minh và điều hành phần Hội của Ban tổ chức.
9. Phòng Kinh tế
Phụ trách công tác giết mổ; chủ trì phối hợp với Công an quận, Phòng Quản lý Đô
thị, Trung tâm Văn hoá TT&TT, Đội quản lý thị trường số 15, Phòng Tài nguyên - Môi
trường, Trạm thú y, Uỷ ban nhân dân các phường và các đơn vị liên quan xây dựng kế
hoạch, tổ chức quản lý việc giết mổ, bán thịt trâu chọi tại vòng loại Lễ hội, đảm bảo an
toàn, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị; tham mưu xử lý nghiêm, kịp thời các trường
hợp gian lận thương mại, không niêm yết giá, giết mổ trâu không đúng nơi quy định.
10. Phòng Tài nguyên Môi trường
Phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao cùng các
đơn vị liên quan đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong khu vực sân vận động, đặc
biệt tại khu vực giết mổ trước, trong và sau vòng loại Lễ hội.
11. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch ngăn chặn các hiện
tượng ăn xin, người lang thang, thần kinh gây phản cảm, mất mỹ quan tại Lễ hội.
12. Phòng Quản lý Đô thị
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản
lý đô thị, kiểm tra, đảm bảo trật tự, mỹ quan, vệ sinh đô thị tại các tuyến đường
chính trên địa bàn quận trước, trong và sau vòng loại Lễ hội; phối hợp tham mưu
xử lý nghiêm các hành vi giết mổ và bán thịt trâu trên vỉa hè.
13. Đội Quản lý thị trường số 15
- Phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch và các đơn vị liên quan trong công tác
kiểm tra việc tổ chức phát hành vé xem Hội, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các
trường hợp bán vé giả, tự nâng giá vé, bán giấy mời, quay vòng vé,...tại vòng loại
Lễ hội.
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- Phối hợp với phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan quản lý công tác giết mổ
và bán thịt trâu chọi tại vòng loại, xử lý nghiêm các trường hợp làm ảnh hưởng xấu
đến uy tín của Lễ hội.
14. Đồn Biên phòng Đồ Sơn
Phối hợp với Công an quận và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, triển
khai công tác bảo vệ khu vực sân vận động, cửa soát vé, các trục đường chính trên
địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân và du khách
trước, trong và sau vòng loại Lễ hội.
15. Ban quản lý các di tích Lịch sử Văn hóa
Phối hợp với Phòng Du lịch Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân phường
Vạn Hương, các đơn vị liên quan tổ chức tốt phần lễ của Ban tổ chức tại đền Nghè,
đền Nam Hải Đại Thần Vương và các hoạt động liên quan khác.
16. Phòng Cảnh sát PCCC số 5
- Chủ động xây dựng các phương án phòng, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm
bảo an toàn, nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả trên toàn địa bàn quận trong dịp
diễn ra vòng loại Lễ hội.
- Tổ chức lực lượng thường trực tại sân vận động trung tâm quận vào ngày
01/7/2017, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo cho
nhân dân và du khách dự Hội.
17. Uỷ ban nhân dân các phường
- Căn cứ Quy chế tổ chức, Quy chế quản lý tài chính hiện hành của Lễ hội, kế
hoạch và các văn bản của Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu quận, chủ động xây dựng, triển
khai kế hoạch tổ chức và tham gia vòng loại Lễ hội năm 2017 đảm bảo an toàn, tiết
kiệm, hiệu quả;
- Tổ chức phần Lễ tại tại vòng loại đảm bảo tính truyền thống.
- Tổ chức công tác lựa chọn trâu tham gia Lễ hội phải khách quan, công bằng,
đúng quy chế, đảm bảo trâu tham gia Lễ hội có chất lượng.
- Quản lý tốt công tác thu, chi của vòng loại Lễ hội tại cơ sở.
- Hướng dẫn các ông chủ trâu:
+ Thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức, Quy chế quản lý tài chính hiện hành của
Lễ hội.
+ Chú trọng công tác chăm sóc, huấn luyện, bảo vệ trâu chọi, đồng thời có
trách nhiệm, biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách, nhất là trước và
sau các trận thi đấu; đặc biệt lưu ý tới các biện pháp bắt trâu an toàn, hiệu quả.
- Tổ chức công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường theo
hướng dẫn của Đài Phát thanh Quận.
- Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn tạo không khí nô nức,
phấn khởi trong nhân dân trong thời gian diễn ra vòng loại.
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- Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Quận
về các hoạt động của vòng loại Lễ hội tại địa phương.
- Giao Ủy ban nhân dân phường Vạn Hương chủ động phối hợp với thường trực
Ban tổ chức Lễ hội Quận và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở
vật chất phục vụ công tác tổ chức phần Lễ của Ban tổ chức tại đền Nghè và đền
Nam Hải Đại Thần Vương.
18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội quận
- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động của tổ trọng tài, điều hành các
trận thi đấu tại vòng loại Lễ hội.
- Các tổ chức đoàn thể quận vận động hội viên và nhân dân tham gia vòng loại
Lễ hội đảm bảo an toàn, văn minh, lịch sự.
Uỷ ban nhân dân quận yêu cầu Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Quận, các đơn vị
liên quan căn cứ nội dung kế hoạch nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc
triển khai, phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả. Mọi vướng mắc và sự
cố phát sinh phải được báo cáo nhanh về Ủy ban nhân dân Quận (qua Thường trực
Ban tổ chức) để kịp thời chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND TP Hải Phòng;
- Sở Văn hoá và Thể thao TP;
- Thường trực Quận uỷ;
- Chủ tịch, các PCT UBND Quận;
- Các phòng, ban, đơn vị liên Quận ;
- Thành viên BTC Lễ hội chọi trâu ;
- UBND, BTC Lễ hội các phường;
- Lưu VT.
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