ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

Số: 302 /UBND-KGVX

V/v tăng cường công tác quản lý,
tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 26 tháng 01năm 2021

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo Nghị định số
110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ và Văn bản số
4323/BVHTTDL-VHCS ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ
chức lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm
2018 của Chính phủ và các văn bản liên quan.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị, địa phương:
- Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 20201,
Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 20202; chỉ đạo, hướng dẫn của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 4323/BVHTTDL-VHCS ngày 19
tháng 11 năm 20203; chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số
11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 20204 và các văn bản liên quan.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quản lý và tổ
chức lễ hội gắn với phát triển du lịch. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất,
trang thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng; bảo tồn phát huy các lễ hội
truyền thống của các dân tộc; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của
các dân tộc trên địa bàn tỉnh; xây dựng, nhân rộng các làng điểm văn hóa.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 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 di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh
doanh văn hóa phẩm trái phép; không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến
tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền
thống của dân tộc; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội
để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái
với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.
Về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn,
tiết kiệm.
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Về phòng, chống dịch bệnh COVID- 19.
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Về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021.
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Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an
toàn, tiết kiệm.
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- Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành,
Nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ
hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 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. 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.
- Tăng cường phối hợp chặt ch với Sở Y tế và các cơ quan, ban, ngành,
đoàn thể trên địa bàn tỉnh để thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh,
kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách; đẩy mạnh công
tác tuyên truyền tại lễ hội và di tích về các biện pháp phòng, chống dịch COVID19.
- Rà soát, thống kê, phân loại lễ hội như: lễ hội truyền thống, lễ hội văn
hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài. Tiếp tục thực hiện
tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục triển
khai xây dựng và hoàn thiện hương ước, quy ước thôn, làng, tổ dân phố và thực
hiện nghiêm chỉnh các quy định trong hương ước, quy ước.
Tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tại Văn bản số 4323/BVHTTDL-VHCS ngày 19 tháng 11 năm
2020, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi.
3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, ban,
ngành chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông và hệ thống thông tin
cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền lễ hội và di tích, các biện pháp
phòng chống dịch Covid-19.
4. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế và Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức các phương án đảm bảo trật tự an toàn
giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm cho Nhân
dân và du khách khi tham gia lễ hội.
Yêu các các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.AT.
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