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 Thực hiện Công văn số 845/VHCS-NSVH ngày 26/9/2022 của Cục Văn 

hóa cơ sở về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng báo cáo như sau: 

 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 1. Tình hình triển khai thực hiện 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của 

Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và 

tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ 

quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL ngày 

23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Công văn số 58/BVHTTDL-VHCS 

ngày 07/1/2022 về tăng cường  các  biện pháp đảm  bảo đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện số 351/CĐ-

BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tăng cường 

các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong hoạt động 

VHTTDL; Công văn số 3537/UBND-GT ngày 15/12/2021 về việc đảm bảo trật 

tự, an toàn thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ 

hội xuân năm 2022 nhằm đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Sở VHTTDL đã tham mưu xây dựng các văn bản triển khai thực hiện: 

Công văn số 105/KH-SVHTTDL ngày 18/02/2022 của về tăng cường công tác 

quản lý, tổ chức lễ hội năm 2022; Kế hoạch số 15/KHSVHTTDL ngày 

28/01/2022 về tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022; Công 

văn số 67/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 28/01/2022 về tăng cường các biện pháp 

bảo đảm đón tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi lành mạnh, an toàn tiết 

kiệm; Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 

Quý I, II/2022. 

- Triển khai đến các phòng, đơn vị; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung 

tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố công tác thông tin tuyên 

truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân trên địa bàn tỉnh về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ 

phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ 

truyền thống. Tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo 
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đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn 

hóa của dân tộc.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại lễ hội và di tích về các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, phòng 

chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân và du 

khách. Phổ biến, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật của người dân, 

thường xuyên tuyên truyền cho người dân không chủ quan, lơ là trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh. 

2. Kết quả đạt được 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Sở VHTTDL đã 

chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

quản lý, tổ chức lễ hội năm 2022; kết quả: 10/10 huyện, thành phố triển khai các 

văn bản về tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2022.  

- Tham mưu, rà soát kế hoạch tổ chức lễ hội, điều chỉnh tần suất, quy mô 

phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; tổ chức giới thiệu về nguồn gốc 

của lễ hội, về các giá trị, ý nghĩa của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; tăng 

cường kiểm tra, theo dõi trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn 

chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng lễ hội để trục 

lợi, kích động bạo lực, biến tướng, làm sai lệch lễ hội truyền thống; triển khai 

đến các phòng, đơn vị; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa và 

Truyền thông các huyện, thành phố công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao ý 

thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn 

tỉnh về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; 

về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Tuyên 

truyền vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết 

kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. 

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 100 lễ hội, chủ yếu là lễ hội truyền 

thống văn hóa, lễ hội lịch sử cách mạng, lễ hội du lịch được thực hiện đúng quy 

định pháp luật. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, năm 

2022 các lễ hội xuân trên địa bàn tỉnh chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần 

hội như: Lễ hội Kỳ Sầm, Đà Quận (thành phố Cao Bằng); Lễ hội Tranh đầu 

pháo Thị trấn Quảng Uyên, Lễ hội Nàng Hai (huyện Quảng Hòa); Lễ hội Chùa 

Sùng Phúc (huyện Hạ Lang); Lễ hội Sóc Giang (huyện Hà Quảng)... 

Đoàn Nghệ thuật tỉnh tham gia chương trình nghệ thuật Lễ hội Giỗ tổ 

Hùng Vương năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp tổ chức thành 

công lễ hội du lịch Thác Bản Giốc với Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Bừng 

sáng Bản Giốc”, thu hút hàng chục nghìn lượt người đến xem chương trình; tổ 

chức thành công phần lễ trong Lễ hội về nguồn về Pác Bó và Lễ dâng hương, 

dâng nước tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo diễn ra an toàn, trang trọng, 

đúng phong tục tập quán trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. 
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 Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội, đặt hòm công đức đúng quy 

định, quản lý, sử dụng đúng mục đích; không có hiện tượng đổi tiền lẻ tại lễ hội; 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc cũng đã được 

phát huy có hiệu quả trong lễ hội. Các di tích gắn với lễ hội trong địa bàn tỉnh 

cũng đã được quan tâm đầu tư phục hồi, tôn tạo, chống xuống cấp để gìn giữ các 

giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

- Tổ chức các phương án về trật tự an toàn giao thông, an toàn sông 

nước,phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, thích ứng an toàn, phòng, chống hiệu 

quả dịch COVID-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân và du khách; tổ 

chức các giải pháp về thực hiện nếp sống văn minh tại các hoạt động lễ hội, đặt 

hòm công đức đúng quy định, quản lý, sử dụng đúng mục đích; không có hiện 

tượng đổi tiền lẻ tại lễ hội; công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền 

thống dân tộc cũng đã được phát huy có hiệu quả trong lễ hội. Các di tích gắn 

với lễ hội trong địa bàn tỉnh cũng đã được quan tâm đầu tư phục hồi, tôn tạo, 

chống xuống cấp để gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác, chấp 

hành pháp luật của người dân nhằm thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế; 

thường xuyên cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh; giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật 

được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và 

nghi lễ truyền thống. Vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm 

an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa 

của dân tộc. 

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi 

tổ chức lễ hội, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi 

lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn 

hóa phẩm trái phép. Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra 04 lễ hội gồm: Lễ hội Đền 

vua Lê, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An; Lễ hội Chùa Đống Lân, Lễ hội Chùa 

Đà quận, xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng; Lễ hội Án Lại, xã Nguyễn Huệ, huyện 

Hòa An. Trong quá trình kiểm tra không phát hiện trường hợp nào vi phạm tại 

các lễ hội. 

3. Đánh giá chung 

- Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội 

đã được tăng cường, hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh nhìn chung được thực 

hiện nề nếp, đúng quy định, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội.  

- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trong hoạt 

động lễ hội trên địa bàn tỉnh được chú trọng và đạt hiệu quả. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức và quản lý lễ hội được tiến 

hành thường xuyên, xử lý kịp thời các vi phạm, đúng với quy định của pháp luật.  



4 

 

 

 

- Do tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 các lễ hội truyền thống 

diễn ra trên địa bàn tỉnh chủ yếu tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội, dừng 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các hoạt động  trong lễ hội 

đều thực hiện theo quy định của pháp luật không có mê tín dị đoan; đảm bảo các 

phương án phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Phương hướng, nhiệm vụ  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa 

bàn toàn tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản pháp luật quy định về 

quản lý và tổ chức lễ hội. 

- Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; ý nghĩa giáo 

dục của lễ hội; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ 

hội. Hướng dẫn người tham gia lễ hội đặt tiền lễ, tiền giọt dầu đúng nơi quy 

định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích. 

- Quan tâm đến việc trùng tu, di tích lịch sử; quy hoạch, bố trí, sắp xếp khu 

dịch vụ đảm bảo thuận tiện, không gây cản trở, ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh 

trật tự, vệ sinh môi trường; niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách, 

không ép giá và bày bán các đồ chơi có tính bạo lực.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý kip thời các sai 

phạm. Ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, biến tướng trong lễ hội. 

2. Một số giải pháp 

- Tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, 

thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, các giá trị của di tích nhằm nâng cao 

nhận thức của nhân dân trong việc tổ chức, tham gia lễ hội.  

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lễ hội, quản lý sử dụng có hiệu quả 

nguồn thu từ công đức, dịch vụ cho công tác bảo tồn, tôn tạo di tích và tổ chức 

lễ hội.  

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định, 

đặc biệt các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, kích động 

bạo lực và các hành vi vi phạm khác. 

- Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu 

dương khen thưởng tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích trong công 

tác quản lý và tổ chức lễ hội. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

1. Quan tâm hỗ trợ kinh phí phục dựng, bảo tồn những nghi lễ tại các lễ 

hội đã bị mai một. 

2. Hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa có lễ hội. 
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Trên đây là báo cáo công tác quản lý, tổ chức lễ hội của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục Văn hóa cơ sở; 

- Lãnh đạo Sở;    

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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