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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đoàn Kết, ngày 10  tháng 01 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH   

Tổ chức Khai  hội Đền thờ vua Lê Lợi  năm 2023 

 

Căn cứ kế hoạch số: 34/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND thành 

phố Lai Châu Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, 

du lịch Lễ hội “Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm2023”; Kỷ niệm 93 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2023); 

UBND phường Đoàn Kết xây dựng kế hoạch tổ chức Khai hội Đền thờ 

vua Lê Lợi năm 2023 cụ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tổ chức Lễ hội Đền thờ Vua Lê Lợi là sự kiện văn hóa quan trọng, 

nhằm tôn vinh những công lao to lớn của vua Lê Lợi, các tướng sĩ và Nhân dân 

có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước nói chung và bảo vệ biên giới miền 

Tây Bắc nói riêng. 

- Qua Lễ hội ôn lại truyền thống cách mạng của Nhân dân các dân tộc 

Thành phố Lai Châu, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy 

lòng tự hào dân tộc và kế tục sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc;   

- Thiết thực phục vụ nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần, đời 

sống tâm linh của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Lai Châu; tạo ra 

các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, lành mạnh, cổ vũ, động viên, cán bộ, 

nhân dân thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, đoàn kết xây dựng thành 

phố Lai Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

2. Yêu cầu 

Lễ hội Đền thờ vua Lê Lợi được tổ chức trang trọng về phần Lễ, đa dạng 

và phong phú về phần hội, phát huy tối đa nội lực và các tiềm năng, thế mạnh về 

bản sắc văn hóa tốt đẹp và truyền thống đoàn kết của Nhân dân các dân tộc 

thành phố Lai Châu huy động đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia; đảm 

bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG  

1. Quy mô: Lễ hội Đền thờ vua Lê Lợi năm 2023, được tổ chức với quy 

mô cấp phường. UBND phường phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông Tin 
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Thành phố, Trung tâm  Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Thành phố, UBND 

các xã, phường và các đơn vị có liên quan của thành phố tổ chức thực hiện. 

2. Thời gian: 01 Ngày 12 tháng Giêng (tức ngày 02/02/2023).  

3. Địa điểm: 

- Tổ chức phần Lễ: Tại khu Đền thờ vua Lê Lợi (Tổ 5, phường Đoàn Kết 

– thành phố Lai Châu – Lai Châu); 

- Tổ chức phần Hội: Tại sân khấu Đền thờ vua Lê Lợi (Tổ 5, phường 

Đoàn Kết – thành phố Lai Châu – Lai Châu). 

4. Thành phần tham gia Lễ hội: 

4.1. Thành phần mời:   

- Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố; 

- Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, phường; 

- Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, bản,  trên địa bàn phường. 

4.2. Lực lượng tham gia: 

- Các đoàn dâng hương, lễ của 7 xã phường;  

- Các đoàn diễn viên, vận động viên của các xã, phường; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Lai Châu. 

- Nhân dân các xã, phường, du khách thập phương trên địa bàn thành phố 

tham gia Lễ hội. 

5. Nội dung, chương trình Lễ hội: 

5.1 Phần hội tại sân khấu lễ đài: 

- Thời gian: 8h- 8h45p; 

+ MC giới thiệu chương trình; 

- Chương trình văn nghệ chào mừng: (các đoàn diễn viên của 7 xã, phường). 

- Phần khai hội:  

+ Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu UBND phường. 

+ Khai hội: đồng chí Chủ tịch UBND phường 

+ Đánh trống Khai hội: Mời lãnh đạo Thành Phố 

+ Kết thúc phần hội (mời Đại biểu, du khách dâng lễ). 

5.2. Phần lễ tại Đền: 

Thời gian: Từ 8h45’ đến 9h15 ngày 02/02/2023 tức ngày 12/01 âm lịch; 

- Thành phần đại biểu: Khoảng 30 đến 35 người như thành phần Đại 

biểu mời. 

- Chủ lễ: UBND phường. 

- Nội dung, chương trình: 



3 

+ Ổn định tổ chức; 

+ Mời đoàn Đại biểu của thành phố lên dâng hương và dâng lễ; 

+ Mời đại diện UBND 7 xã, phường; nhân dân các dân tộc thành phố 

thành phố Lai Châu lên dâng hương, dâng lễ. 

+ Đọc Chúc văn: Thủ nhang (Trần Văn Đông) 

+ Hóa Chúc văn: Thủ nhang 

+ Kết thúc phần lễ tại Đền, mời Đại biểu tham quan khu vực đền thờ và 

tham dự các hoạt động tại Lễ hội. 

5.3. Các hoạt động Phần hội: 

- Địa điểm: Tại sân đền thờ vua Lê Lợi  

- Nội dung tổ chức các môn thể thao, trò chơi dân gian: Kéo co, nhảy bao 

bố, bịt mắt đánh chiêng, bịt mắt bắt vịt (căn cứ vào số đội các xã, phường đăng 

ký tham gia các nội dung thi thể thao, BTC Lễ hội sẽ có thông báo cụ thể  tới 

các xã, phường ). 

- Đơn vị chủ trì: TT văn hóa và truyền thanh thành phố. 

- Đơn vị tham gia: Nhân dân các dân tộc 7 xã, phường và các du khách. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tinh Thành phố  

Phối hợp với UBND phường để tổ chức Lễ hội với một số nội dung: 

- Tham gia duyệt ma két, phông chữ, kịch bản tổng thể, phương án trang 

trí cho tổ chức Lễ hội. 

- Tăng cường kiểm tra các hoạt động của lễ hội, kịp thời chấn chỉnh và xử 

lý nghiêm các trường hợp lợi dụng lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan, cờ bạc và 

các tệ nạn xã hội khác. 

2. Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố 

Phối hợp với UBND phường để tổ chức khai hội với một số nội dung: 

- Phụ trách công tác tổ chức phần Hội. 

- Phối hợp với UBND trang trí cho tổ chức Lễ hội. Hỗ trợ âm thanh trong 

Lễ hội. 

- Cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ dẫn chương trình văn nghệ, thi các môn 

thể thao, trò chơi dân gian trong ngày Hội.  

- Phối hợp tuyên truyền trên xe lưu động, thời gian nội dung ngày hội. 

3. Uỷ ban nhân dân các xã, phường 

- Tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn xã, phường mình về ngày tổ 

chức, địa điểm diễn ra Lễ hội.  
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- Tuyển chọn đoàn nghệ nhân, đoàn vận động viên, đoàn văn nghệ quần chúng, 

tập luyện các tiết mục văn nghệ đặc sắc (mỗi xã, phường 01 tiết mục văn nghệ; 01 đội 

kéo co đồng đội nam, nữ ; 01 vận động viên nam và 01 vận động viên nữ tham gia thi 

nhảy bao bố) đăng ký gửi về UBND phường trước và tham gia Lễ hội, đảm bảo về số 

lượng, chất lượng. 

- Chuẩn bị mâm lễ của UBND xã, phường mình để dâng hương.  

4 . UBND phường Đoàn Kết 

- Xây dựng Kế hoạch; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phường và 

ban quản lý Đền (có phân công riêng từng nội dung).  

- Phối hợp phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn  hóa, Thể thao – 

TT thành phố  các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình tổng thể; phông 

chính trang trí tổ chức Lễ hội. 

- Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp của Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ. 

- Xây dựng chương trình cho lễ khai hội, chuẩn bị các bài diễn văn, khai hội. 

- Chỉ đạo đôn đốc kiểm tra trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao, chọn cử lực lượng tham gia Lễ hội. 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

thanh cho Lễ hội và tại các tổ dân phố, bản trên địa bàn phường. 

- Thiết kế toàn bộ ma két trang trí trong Lễ hội; nội dung băng rôn, nội 

dung tuyên truyền; ban hành giấy mời dự Lễ hội; 

- Khâu đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan của thành phố, các 

phòng, ban, đoàn thể thành phố thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch. Phối hợp với 

các phòng ban, đơn vị liên quan tổ chức, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế 

hoạch được giao nhiệm vụ. Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Lễ hội về UBND 

thành phố. 

- Phối hợp với UBND các xã, phường để thực hiện đăng ký các chương 

trình văn nghệ và các hoạt động thể thao tại lễ hội. 

5.  Công an phường, ban bảo vệ dân phố  

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho tổ 

chức các hoạt động của Lễ hội. 

- Bố trí lực lượng bảo vệ, nơi trông giữ xe cho đại biểu, các vận động 

viên, diễn viên và khách đến tham dự Lễ hội. 

6. Đề nghị các đoàn thể phường 

- Đoàn TN phường: Tuyên truyền, vận động Hội viên, đoàn viên thanh 

niên, các cơ sở Đoàn, hội trực thuộc tham gia cổ vũ cho lễ hội.  
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- Huy động lực lượng thanh niên phối hợp với ban quản lý đền dọn vệ 

sinh môi trường khu vực sung quanh Đền thờ vua Lê Lợi. 

 - MTTQ và các đoàn thể: Phối hợp trong tuyên truyền về Lễ hội, tham gia 

công tác tiếp khách trong ngày hội, huy động hội viên trên địa bàn phường đến 

tham gia Lễ hội, tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường trước Lễ hội. 

7. Các tổ dân phố, bản trên địa bàn phường 

Tổ chức tuyên truyền trong nhân dân trên địa bàn tổ dân phố, bản mình về Lễ 

hội, tổ chức lựa chọn các vận động viên tham gia các hoạt động tại lễ hội. 

Giao cho tổ dân phố số 5: Huy động nhân dân tham gia vệ sinh khu vực tại khu 

vực đường lên cổng Đền nhắc nhở nhân dân tại khu vực Đền thờ không buôn bán 

vàng mã, hương tại khu vực đường lên Đền.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền thờ Vua Lê Lợi  phường Đoàn 

Kết năm 2023. Uỷ ban nhân dân thành phường Đoàn Kết đề nghị phòng Văn 

hóa thông tin thành phố; Trung tâm văn hóa thành phố phối hợp, tạo điều kiện 

về cơ sở vật chất, chuyên môn để tổ chức Lễ hội; Đề nghị UBND các xã, 

phường thành phố triển khai thực hiện góp phần vào sự thành công của Lễ hội. 

Yêu cầu cán bộ công chức, các đoàn thể, công an phường, ban bảo vệ dân phố, 

Ban quản lý đền, các tổ dân phố, bản thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố (b/c); 

- Phòng văn hóa thông tin thành phố (p/h); 

- Trung tâm văn hóa TT thành phố (p/h); 

- UBND các xã, phường (p/h); 

- TT Đảng ủy – HĐND – UBND phường; 

- MTTQ và các đoàn thể phường (p/h); 

- Công an phường, ban BVDP phường (t/h); 

- Các cán bộ công chức phường (t/h); 

- Tổ quản lý đền thờ vua Lê Lợi (t/h); 

- Các tổ dân phố, bản (t/h); 

- Lưu. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Tiến Dũng 
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