B ộ VĂN HOÁ, THẺ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: ¥ 3 3 /QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 3 0 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản ỉý và tổ chức
lễ hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
B ộ TRƯỞNG B ộ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngàỵ 16 tháng 7 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm
2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Ke
hoạch công tác năm 2016;

/ểg/ ÁSsị
ịĩẳịệ;;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Ke hoạch tổ chức Hội nghị
Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ
năm 2017.
Điều 2. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có
liên quan tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm
2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp cấp
cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2016.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng
Vu Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nầy./Ị$íặZ—. Bộ t r u ở n í;
Nơi nhận:
- N hư Điều 4;
- Bộ trường;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS (2), N TT.30

B ộ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý và tổ chức
lễ hội năm 2016, phương hưóìig, nhiệm vụ năm 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 4 lõồ/QĐ-BVHTTDL ngàyõo tháng 11 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích:
- Đánh giá công tác quản lý và tô chức lê hội năm 2016, những kêt quả đạt
được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn
công tác quản lý và tố chức lễ hội ở cơ sở.
- Trên cơ sở đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, đề xuất
những giải pháp đế chấn chỉnh đối với các lễ hội còn đe xảy ra tình trạng bạo lực,
phản cảm, chen lấn, xô đẩy, tranh cướp, ăn xin, ép giá, đốt nhiều vàng mã, các hoạt
động dịch vụ và một số biến tướng trong tố chức hoạt động lễ hội đế trục lợi....để
mùa lễ hội năm 2017 được tố chức an toàn, lành mạnh.
2. Yêu cầu:
- Hội nghị được tố chức nhằm đánh giá toàn diện công tác quản lý và tổ
chức lễ hội trên địa bàn cả nước trong năm 2016 và định hướng năm 2017.
- Nội dung tố chức Hội nghị đảm bảo chất lượng, hiệu quả trên cơ sở
tổng họp báo cáo đánh giá của các địa phương.
- Tổ chức Hội nghị đảm bảo yêu cầu thiết thực, tiết kiệm, tránh phô
trương lãng phí, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong tình
hình hiện nay.
II. QUY MỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
1. Tên Hội nghị: Hội nghị Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội
năm 2016, phương, hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Makét Hội nghị:
*
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B ộ VĂN HOÁ, THE THAO VÀ DU LỊCH
HỘI NGHỊ

TỎNG KÉT CÔNG TÁC QUẢN LÝ, Tồ CHỨC LẺ HỘI NĂM 2016,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM v ụ NĂM 2017

_________________ Hà Nội, ngày ....thảng 12 năm 2 0 1 6 ________________
2. Hình thức: Hội nghị tổ chức tập trung.
3. Thòi gian, địa điếm:
- Thời gian: 01 buổi, tháng 12 năm 2016 (trước 01 ngày tổ chức Hội nghị
Tông kẽt công tác văn hóa, thể thao vả du lịch năm 2Q1&, tr-ỈẤn khai kế hoach
năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Địa điểm: Tại Hà Nội.
4. Nội dung Hội nghị (Có chương trình chi tiết riêng)
- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu (Cục Văn hoá cơ sở)
- Phát biểu khai mạc: Lãnh đạo Bộ.
- Báo cáo Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, phương
hướng nhiệm vụ năm 2017 (Cục Văn hoá cơ sở - trình bày tóm tăt);
- Thảo luận về công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong tình hình hiện nay
+ Ý kiến phát biểu của các ban, bộ, ngành Trung ương.
+ Ý kiến phát biểu của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
+ Ý kiến phát biểu của Ban quản lý di tích.
+ Ý kiến phát biểu của đại diện ủ y ban nhân dân huyện báo cáo về công
tác chuẩn bị tổ chức lễ hội, các giải pháp để chấn chỉnh đối với các lễ hội còn đế
xảy ra tình trạng bạo lực, phản cảm, chen lấn, xô đẩy, tranh cướp, ăn xin, ép giá,
đốt nhiều vàng mã, các hoạt động dịch vụ và một số biến tướng trong tổ chức
hoạt động lễ hội để trục lợi...trong mùa lễ hội năm 2017.
(Văn phòng Bộ, Cục Văn hóa cơ sở, Thanh tra Bộ, Cục Di sản Văn hóa,
Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cùng tham gia giải trình thắc mắc
của địa phương).
- Tuyên dương khen thưởng các địa phương thực hiện tốt công tác quản
lý, tổ chức lễ hội năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tổng kết và bế mạc Hội nghị: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5. Thành phần tham dự
a) Chủ trì Hội nghị
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Thành phần tham dự:
- Mời đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương:
+ Đại diện Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo Văn xã, Vụ Kinh tế ngành).
+ Ban,Tuyên giáo Trung ương (Vụ Văn hóa Văn nghệ, Vụ Tuyên truyền).
+ Bộ Nội vụ (Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ).
+ Bộ Tài chính (Vụ Hành chính sự nghiệp).
+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Địa phương).
+ Bộ Công an (Cục A.87, Phòng 13 Cục Cảnh sát giao thông đường thủy).
+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phát hành kho quỹ).
+ Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến Thương mại).
+ Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Khoa học và Công nghệ).
+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kinh tế hợp tác và phát
triển nông thôn).
+ Bộ Y Tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm).
- Các cơ quan nghiên cứu:
+ Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia.
+ Viện Nghiên cứu Văn hoá - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
- Mời lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Yăn hóa và Thể
thao; phụ trách phòng nghiệp vụ (Nghiệp vụ Văn hoá, Nếp sống văn hoá trực
tiếp phụ trách về công tác lehhội) các SỞ“Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Vãn

hóa và Thể thao 21 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải
Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng
Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình,
Quảng Nam, Bình Phước, Kon Tum.
- Đại diện lãnh đạo ủ y ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý di tích:
+ ủ y ban nhân dân các huyện/thành phố: Tam Nông (Phú Thọ), Nam Trà
My (Quảng Nam), Bảo Thắng (Lào Cai), Phúc Thọ, Sóc Sơn, Mỹ Đức (Hà
Nội), Hớn Quản (Bình Phước), Bắc Quang, Vị Xuyên (Hà Giang), Văn Chấn,
Trấn Yên (Yên Bái), Hàm Yên (Tuyên Quang), Lập Thạch (Vĩnh Phúc), thành
phố Nam Định (Nam Định), Quế Phong (Nghệ An), Phú Sơn, thành phố Bắc
Ninh (Bắc Ninh), Mai Sơn (Sơn La), Bắc Sơn (Lạng Sơn), Quảng Trạch (Quảng
Bình).
+ Các Ban quản lý: Di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ; Di tích Danh
thắng Cửa Ông tỉnh Quảng Ninh; Di tích danh thắng Chùa Hương (huyện Mỹ
Đức) Thành phố Hà Nội; Di tích Đền Trần (Nam Định); Di tích chùa Bái Đính
(Ninh Bình).
- Mời đại diện cơ quan thông tấn báo chí: Dự kiến 20 cơ quan Báo chí.
- Mời các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục Văn hoá cơ sở,
Cục Di sản Văn hoá, Viện Nghiên cún Văn hoá nghệ thuật Quốc gia Việt Nam,
Vụ Văn hoá Dân tộc, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua Khen thưởng, Vụ Kế hoạch Tài
chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tổng cục Du lịch, Tổng cục
Thể dục thể thao và Báo Văn hoá, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và
du lịch.
- Ban Tổ chức Hội nghị.
Tống sổ đại biếu: 80-90 đại biếu (chưa kể phục vụ và lái xe)
III. KHEN THƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ
1. Nội dung khen thưởng
Khen thưởng cho Tập thể (Ban Quản lý di tích hoặc Ban Tổ chức lễ hội
63 tỉnh/thành) thực hiện tốt tiêu chí đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ
chức lễ hội dân gian năm 2016 theo Quyết định số 486/QĐ-BVHTTDL ngày 12
tháng 2 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Hình thức khen thưỏng:
Bằng khen của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Số lượng khen thưỏng:
Do Hội đồng thẩm định quyết định.
4. Kinh phí khen thưởng:
Thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM v ụ
1.
Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị do Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở
lảm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban lả đại diện Lãnh đạo Văn phòng
•

•

•

Thi đua, Khen thưởng và ủy viên là Lãnh đạo các Phòng chức năng của Cục
Văn hóa cơ sở.
2. Cục Văn hóa cơ sở:
- Chuẩn bị nội dung Hội nghị và các công việc liên quan tố chức Hội nghị.
- Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm
2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
- Phát hành Giấy mời đại biểu đến dự Hội nghị.
- Hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao
các tỉnh/thành căn cứ tiêu chí, thang điếm ban hành theo Quyết định số
486/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian năm
2017; chọn 01 tập thể (Ban Quản lý di tích hoặc Ban Tổ chức làm tốt công tác
tổ chức lễ hội năm 2016 tại địa phương) để Lãnh đạo Bộ xem xét, khen thưởng.
3. Văn phòng Bộ, phối họp với Cục Văn hóa cơ sở thực hiện các công
việc liên quan tố chức Hội nghị.
4. Vụ Kế hoạch, Tài chính
Tổng họp, thẩm định dự toán và bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động cho
đơn vị được giao nhiệm vụ.
5. Vụ Thi đua, Khen thưởng
- Chủ trì, phối họp với Cục Văn hóa cơ sở hoàn thiện hồ sơ công tác khen
thưởng các địa phương làm tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016;
- Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và giúp Ban Tổ chức giải quyết những vấn
đề liên quan đến khen thưởng Hội nghị.
6. Thanh tra Bộ, Cục Di sản Văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia
Việt Nam, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Ke hoạch, Tài chính.
Chuẩn, bị báo cáo và phát biểu tại Hội nghị, tham gia giải trình thắc mắc của
địa phương về vấn đề liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của đơn vị mình.
7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành
và Ban Quản lý di tích:
- Báo cáo tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, phương
hướng, nhiệm vụ năm 2017; chuẩn bị tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội nghị.
- Đại diện ủ y ban nhân dân huyện, các Ban quản lý di tích, Ban tổ chức
lễ hội báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội, các giải pháp để chấn chỉnh
đối với các lễ hội còn để xảy ra tình trạng bạo lực, phản cảm, chen lấn, xô đẩy,
tranh cướp, ăn xin, ép giá, đốt nhiều vàng mã, các hoạt động dịch vụ và một số
biến tướng trong tổ chức hoạt động lễ hội để trục lợi... tạo sự chuyển biến tích
cực trong mùa lễ hội năm 2017.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành
căn cứ tiêu chí, thang điểm ban hành theo Quyết đinh số 486/QĐ-BVHTTDL ngày
12 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đánh giá
congTac quầĩĩlỹ~vàtỔT®c~ìễlĩỔi đâĩTgĩanĩiầm 2017; chồnHĨTẵntlVpTRnn Oiicm Tu

di tích hoặc Ban Tổ chức làm tốt công tác tổ chức lễ hội năm 2016 tại địa phương);
gửi kết quả về Cục Văn hóa cơ sở để tổng họp trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch xem xét, khen thưởng.
V. KINH PHÍ THựC HIỆN
- Kinh phí tổ chức Hội nghị trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp cấp cho
Cục Văn hóa cơ sở năm 2016.
- Kinh phí tham dự Hội nghị của đại biểu địa phương thực hiện theo chế
độ tài chính hiện hành.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ và phân công tại Ke hoạch này, các đơn vị
được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng,
tiến độ và thời gian.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện khó khăn, vướng mắc, các
đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết.
3. Giao Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện
Ke hoạch này và thường xuyên báo cáo tiến độ với Thứ trưởng phụ trách để kip
thời chỉ đạo thực hiện./.Hsầ1" __

