UY BAN NHAN DAN
T!NH NINH BINH

CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

Sô:45 /KH-UBND

Ninh BInh, ngày tháng 01 nám 2019
KE HOACH
T chñ'c L hi Hoa Lir nãm 2019

K' nim 1051 näm Dinh B LTnh len ngôi Hoàng d& 1p nên Nhà nuOc Dai
Co Vit - Nhà rnthc Phong kin Trung izcmg tp quyn dy dü du tiên cüa Vit
Nam, Uy ban nhân dan tinh xây dimg K hoch t chüc L hi Hoa Liz näm 2019,
vâi các ni dung sau:
A. MVC DfCH, yEu cAu
1. Mic dIch
- Tu&ng nhà và tn an cong lao to 1n cüa các bc Tiên d, các bc tin nhân
trong sir nghip xây dirng và bão v dt nuvc; khcd dy truyên thông yêu nlxóc,
lông tir hào, ti ton dan tc và tinh thn dai doàn kt các dan tc Vit Nam trong sir
nghip xây dirng, bão v t quéc và hOi nhQp quc t.
- Thông qua các hot dng L hi to không khI vui tizai, phn khâi, c vu,
dng viên các tng lap nhân dan trong tinh thi dua lao dng, san xuât, thirc hin
thing lqi thim vi phát triên kinh t xâ hi nàm 2019, gop phân thirc hin thäng
lçii Nghj quyt Dai hi Dâng toàn quc ln thir XII và Di hi Dãng b tinh Ninh
BInh ln thir X)U.
- Thông qua các hoat dng cüa L hi gop phn báo tn và phát huy truyn
thng ljch sü vn hóa cüa dan tc; quàng bá tim nng the mnh ye kinh tê - xà hi,
nhüng net van hóa d.c sic, nhüng danh lam thng cành ni tiêng, ye dat và nguai C
do Hoa Lu - Ninh BInh, nhm thu ht du ti.r, thu hut khách du ljch trong nuâc và
quc t dn vth Ninh BInh, gop phân phát trin các hot dng thuong mai, du ljch.
2. Yêu cu
- T chüc các hoat dng L hi thirc hin theo các quy djnh hin hành, dam
bâo trang trçng, tiêt kim và có tInh giáo dic cao, xi'rng dáng vâi vai trô, vj th cüa
Nhà nithc Dai Ca Vit trong tin trInh ljch sü dan tc.
- Các hoat dng L hi phãi phong phii, da dng, thit thc, hiu qua, n
tuqng, mang dm bàn sc van hóa dan tc.
B. QUY MO, THI GIAN, DIA DIEM
1. Quy mô ti chfrc 1 hi
- Quy mO: Cp tinh, vái vj th là Di san van hóa phi 4t th Quac gia.
- Co quan thrnmg tr1rc: Sä Van hOa và Th thao.
- Co quan trçrc tip phái hçip: Van phông UBND tinh và UBND huyn Hoa Lu.
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- Các sâ, ban, ngành, doàn th cüa tinh, các huyn, thành pM thirc hin
nhiêm vu theo Ké hoach cüa UBNT) tinh.
2. Thôi gian
L hi t chüc trong 03 ngày, tir 13/4/2019 dn ngày 15/4/2019 (tüv ngày 9
den ngày 11/3 am ljch.). Riêng L cu quôc thai dan an và L hi Hoa dàng thçrc
hin vào ngày 06/4/2019 (ti'c ngày 02/3 am ljch) và L m& cüa den thirc hin sang
ngày 12/4/2019 (ti'c ngày 8/3 am i/c/i,).
3. Ba dim
Khu Di tIch ljch sir - van hóa C do Hoa Lu, xâ Truô'ng Yen, huyn Hoa Lu.
C. NQI DUNG HOIST BONG
I. CONG TAC TUYEN TRUYEN
1. Tuyên truyn v các hoat dng truc, trong và sau 1 hi trén các phuang
tin thông tin dai chüng cüa Trung uong và dja phumg. Truyn hInh trrc tiêp
Khai mac 1 hi trên Dài Phát thanh và Truyn hInh Ninh BInh.
2. Tuyên truyn c dng trirc quan: Chäng treo cô hi, c T quc, bäng-zOn,
khu hiu, các pano tuyên truyn v L hi và quãng bá du ljch Ninh BInh trén các
tuyn duông dn vao khu virc 1 hi. Tp trung tuyên truyên trirc quan tai khu vrc
xã Tnrng Yen, thj trân Thiên Ton cña huyn Hoa Lu, Khu di tIch ljch sü Van hóa
C dO Hoa Lu ('ncri td chi'c iê h5i) và mt sO tuyên du?mg chInh tai thânh phô
Ninh BInh.
II. CAC HOAT BONG LE HQI
A
1. Phan le
Ni dung phn 1 gm: L ma cüa dan; 1 ruâc nuâc; 1 mc diic; 1 dâng
humg; 1 tin phm; 1 ruâc kiu (th' các di tIc/i i/c/i th van hóa lien quan den các
triu dgi Din/i, Tin Lê v il hç5i); nghi thüc Thuqng Long; tê Ciru khüc; té 1 cña
các doàn Nam quan, nft quan, dng quan; 1 cu Quôc thai dan an và 1 hi hoa
dang; 1 ti.
A
2. Phan h9l
Phn hi gm các hoat dng van hóa, th thao, trO chii dan gian truyn tMng
và hin dai... tai không gian 1 hi, gm:
- Các hoat dng van hóa, van ngh:
+ TrInh din man Trng hi Hoa Lu; 1 dang quang Hoàng d; ca lau tp trn;
kéo cht "Thai BInht' ('ingghép Irong Chting trInh ngh thu2t tgiLkhai mgc,);
+ Biu din müa lan, müa rng (ingghép trong Chu'o'ng trinh Lrw6c nithc);
+ Giao km van ngh qun chüng; biu din trng (trng nháy, mia tr6ng);
biêu din cOng chiêng; miia rOi nuóc; chiu phim; biu din ngh thut chuyên
nghip.
- Hi trai thanh niên: T chirc các cuc thi: Dimg và trang trI trai, cm hoa
ngh thut, kéo co, thi nu corn nhanh, ném con và giao km van hóa, van ngh...
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- Các trô chth dan gian: C& nguii, ch9i gà, t torn dim, bn cung, bn nO.
- Hoat dng th thao: Giao km bong chuyn huyn Hoa Lu; giâi Vt dan tc
tinh Ninh BInh 11am 2019.
- Các hoat dng thi, trung bay, trin lam, quáng bá: Thi và tnrng bay mâm
ngü qua tin Vua; thi kéo chü "Thai BInh"; thi thu pháp; thi chèo thuyn khéo;
trimg bay hInh änh, hin 4t Kinh dO Hoa Lu; trin lam ánh ngh thi4t "Non nuâc
Ninh BInh"; trung bay giói thiu các san phm thñ cong truyn thong và dc san
tiêu biu cüa tinh; hoat dng quãng bá du ljch Ninh BInh.
3. L khai mtc
3.1. ThOi gian: 20h00', thüBây, ngày 13/4/2019 (ngàyming9 tháng3 am lich).
3.2. Dia dim: San L hi, Khu Di tIch ljch sü, van hóa C dO Hoa Lu.
3.3. Chucmg trInh L khai mac (dir kin 120 phüt) gm:
- Tuyên b l do, gi1i thiu dai biu;
- Din van Khai mac cüa lAth dao tinh;
- Khi trng khai hi;
- Chuing trInh ngh thu,t chào rnrng.
3.4. Di,r kin thành phn khách m?i:
* Khách môi trung u'cng, tinh bzn:
- Dai biu lAnh dao Dàng, Nba nuóc;
- Dai biu lAnh dao B Van hoá, Th thao và Du ljch;
- Các dng chI lAth dao có chüc danh tü Thu trurng và ti.rclng drnmg tth len
dang cong tác a các Ca quan Trung ucmg; các tuóng linh 11rc luçmg v trang là con
emNinhBInh;
- Dai biu lAnh dao các tinh Ha Narn, Narn Djnh, Thanh Hóa, HOa BInh, Bac
Lieu, Ca Mau;
- LAnh dao Si Van hóa, Th thao và Du ljchl S Van hóa và Th thao các
tinh Dng Bang song Hong;
- Dai biu Ban lien lac h9 Dinh Vit Nam và rnt s Ban lien lac các dOng h9 khác;
- Dai biu ban lien lac dng hi.rang Ninh BInh tai Thu dO Ha Ni.
* Khách mô'i trong tinh:
- Các dng chI Thuing trirc Tinh üy, Ban Thu?mg vi Tinh üy, Uy viên Ban
chp hành Dâng b tinh; dai biu HDND tinh khóa XIV.
- Các dng chI nguyen là: ThuOng vi Tinh üy; lAnh dao HDND; lAnh dao
UBNID; lAth dao Doàn dai biu Quc hôi cüa tinh;
- Thành viên Ban T chirc L hôi Hoa Lu näm 2019;
- Lath dao các S&, ban, ngAnh, doàn th và tucmg ducmg cüa tinh, lath dao
Dàng üy Khi cci quan tinh, Dãng iiy Khi Doanh nghip tinh, lath dao các co
quan Trung uang dóng trên dja bàn tinb;
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- Di biu Hip Hi Doanh nghip tinh, Hi Doanh nhân Cixu chin binh, HOi
Doanh nhân tré, dai biêu mt so Doanh nghip tiêu biu trong tinh;
- Dai biêu Ban lien lac h9 Dinh và mt s Ban lien 1c các dông hç khác a
tinh Ninh BInh;
- Các huyn, thành ph& Các dng chI trong Ban Thumg vi Huyn üy,
Thành Uy; LAnh dao HDND, UBND, ChU tjch Uy ban MTTQ; Tnrng phông Van
hóa và Thông tin, Giám dc Trung tam Van hóa, Th thao. (Riêng dgi bié'u các xã,
thj trá'n và dgi bie2u khác cia huyn Hoa Lu' do UBND huyn Hoa Lw d xuá't vó'i
Ban Td chic Lé hói và chi trI m&i);
- Mt s vi chüc sc tiêu biu di din Giáo hi Pht giáo tinh;
- Các ca quan thông tn, báo chI cüa tinh và Trung rning dóng trên dja bn thih.
D. TO CHI5'C THVC HIN
A'
A
1. Thanh lip Ban To chtrc Ic h9l
Giao Sà Van hóa và Th thao chU trI, phi hçip vói Van phông Uy ban nhân
dan tinh tham mini Uy ban nhân dan tinh thành 1p Ban T chüc L hôi Hoa Lu
näm 2019 (sau day gi tat là Ban To ch&c Lê"hi9.
Ban T chirc L hi chju trách nhim trizic UBND tinh chi dao, t chüc thirc
hin toàn din các nhim vçl, ni dung 1 hi ti K hoch nay. Chi dao xay dirng
kjch bàn, chucmg trInh các hot dng cUa phn 1 và phn hi, phân cong nhim
vi cii th cho các thành viên Ban T chüc L hi. T chüc hi nghj tong kêt l hi.
2. S& Van hóa và Th thao
2.1. Là co quan thumg trirc cUa Ban T chüc L hi. Phi hcp vói Van
phông UBND tinh dOn dc các don vj thirc hin K hoch nay cüa UBND tinh
dam báo dung ni dung và tin d.
2.2. Chü trI, phi hçp vâi UBND huyn Hoa Lu và dcm vj lien quan xây
dimg kjch bàn chi tit và t chüc thrc hin chuong trInh khai mac; tham muu Ban
T chüc l hi t chüc thirc hin Chuong trInh ngh thutt tai l khai mac dam bão
mçlc dIch, yêu cu d ra.
2.3. Chü trI, pMi hçip vâi don vj t chüc sir kin và các co quan, don vj có
lien quan thiêt k, thi Cong makét san khâu, trang trI khánh tit, am thanh, ánh
sang san khu phiic vi L khai mac L hi và chuong trInh ngh thut chào müng.
2.4. Chü trI thi& k và in giy mai, phü hiu Xe, phü hiu dai biu; güi giy
môi dai biu trong tinh; phi hcip vói Van phông UBND tinh b trI sp xp ch
ngi và don tip dai biu dr khai mac 1 hi.
2.5. Chü trI, ph& hqp vai Ban Tuyên giáo Tinh üy, Van phông UBND tinh
xay dmg bài phát biu khai mac L hi cüa Lath dao tinh.
2.6. Xây drng so d và sp xp vj trI các hoat dng trén san l hi. B trI
bàn, ghê ngôi, nuac uông phiic v1i dai biêu d%r L khai mac. Lam các bin chi dn
dizang cho các dai biu vào các vj trI din ra các hoat dng cüa l hi dam bào
khoa hçc.
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2.7. Chü trI thrc hin tuyên truyn c dng trirc quan ti các cim c dng do
Sâ Van hóa và The thao quãn 1, tuyén truyên trén mt s trçic dumg chInh thuc
dja bàn thành phô Ninh Bmnh; treo c? To quôc, ci hi, tii các dinh nüi hn khu virc
Co do Hoa Lu và khu v1rc Den Vua Dinh, Vua Lê, san 1 hi. Hu&ng dk cac co
quan trên dja bàn tinh, các huyn, thành ph tuyên truyn c dng trixc quan v L
hi Hoa Lu nàm 2019.
2.8. Dam bâo an ninh, trt tr, phông chng cháy n trong khu virc khuOn viên
2 den Vua Dinh, Vua Lê và lam v sinh môi trueing tai khu virc san l hi.
2.9. Sp xp d t khI ni t%r 02 dn Vua Dinh, Vua Lê, t chirc trung bay các
hin 4t, tuyên truyên, quâng bá giá trj khu di chi khão c tai khu vrc C do Hoa
Lu trong djp L hi.
2.10. Chü trI, phi hçip vâi UBND các huyn, thành pM, các cG quan, don vj
trong tinh t chirc thirc hin các hoat dng: L dâng huo'ng; nghi thüc Thuçmg
Long; 1 ruóc kiu; chrnmg trInh biu din ngh thut chuyên nghip; giao luu van
ngh qun chüng; müa ri nuâc; giài Vt dan tc tinh Ninh BInh näm 2019; trin
lam ãnh "Non nuóc Ninh BInh; trimg bay hInh ãnh, hin 4t Kinh do Hoa Liz và
nhà nuóc Dai C Vit.
2.11. PMi hcip vâi Ban Tuyên giáo Tinh üy, Sâ Thông tin và Truyn thông,
Si Du ljch, Báo Ninh Bmnh, Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, các co quan báo
chI trung hong và dja phizong thirc hin cong tác tuyên truyn quàng bá v L hi,
v van hóa, dt và ngui C do Hoa Lu - Ninh BInh truóc, trong và sau L hi.
2.12. Ph6i hçip vâi UBND huyn Hoa Lu, các ngành, doàn th cüa tinh, các
co quan, don vj có lien quan trong vic th chüc các hoat dng l hi Hoa Lu näm
2019.
2.13. PMi hçip viii Cong ty Trách nhim hüu han mt thành viên Din 1irc
Ninh BInh kim tra, nâng cp, süa cha h tMng din; M trI ngun din phçic viii
các hoat dng L hi dam bão an toàn.
2.14. Kim tra, quãn 1 các hoat dng van hóa, th thao din ra tai l hi và
trên dja bàn tinh trixcc, trong và sau 1 hi.
2.15. Chun bi ni dung tt chüc các hi nghj cüa Ban T chüc 1 hi và tng
kt 1 hi; tng hçip kin phàn ánh cüa các don vj và cá nhân (neu co), kjp th?i
d xut Ban T ch'(rc 1 hi phucmg an giãi quyt.
2.16. Thrc hin các nhim vi khác do Ban T chüc phân cong.
3. Van phông IJBND tinh
3.1. Don dc các don vj thirc hin K hoach cüa UBND tinh dam bao dung
ni dung, tin d.
3.2. Soan bài diu hành chuong trInh, tuyên M i do, gi6i thieu dai biêu tai
khai mac L hi. Phi hqp vói Si Van hóa và Th thao xây drng bài phát biu
khai mac 1 hôi cüa Lânh dao tinh.
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3.3. Tham miru UBND tinh thành phn khách mô'i, 1p danh sách khách miii
lê hi. Tr%rc tiêp, phôi hçip vth các Sâ, ban, ngành, darn vj lien quari giri giAy miii,
phii hiu Xe, phü hiu dti biu cho khách miii Trung uarng, dai biu khách mri
ngoài tinh dr khai mac l hi. Mi dai biu dir L dâng hi.rarng.
3.4. ChU tn, phi hcip vói Sâ Vn hóa và Th thao, UBND huyn Hoa Lu sp
Xêp chô ngôi dai biêu dir lê khai mac ('chi vj trI cüa can b tháp thng lânh dgo và
gia dmnh di theo lânh dao).
3.5. Chü trI, phi hçp vâi các car quan, darn vj lien quan b trI an, nghi cho
dai biêu a xa ye dr L hOi; don tip khách m&i Trung 1.rarng, tinh ban, các tuang
lTnh, lãnh dao các b, ngành là con em Ninh BInh dang cong tác & Trung uarng và
các dja phucing khác, các dng chI nguyen lãnh dao tinh, các dng chI trong Ban
ThtrOng vi Tinhiiy, nguyen Thu?mg vi Tinh üy, các chirc sc ton giáo; b trI dua
don các dng chI nguyen là lãnh dao UBND tinh dir l khai mac.
4. UIBND huyn Hoa Lir
4.1. Chü tn t chüc các hoat dng: L m& ci'ra dan; l nr&c nuâc; l mc diic; 1
tin phm; t Ciru khüc; t l c truyn; l t; thi kéo chü "Thai Birth" gitta các xä
trén dja bàn huyn; t torn dim; giao km Bong chuyn cüa huyn Hoa Lu; t chirc
Thi chèo thuyn khéo. Phi hçip vâi S& Van hóa và Th thao thirc hin man kéo chCt
"Thai BInh"; c& lau t.p trn trong chuarng trinh L kbai mac.
4.2. Phi hçrp vói S& Van boa và Th thao thirc hin các hoat dng lien quan
trong chuarng trInh L hi. Phi hçp vói Ban Trj sir Giáo hi Pht giáo tinh to
chüc L cu qu& thai dan an và L hi boa dàng. Phi hqp vâi các ban, ngành,
doàn th cüa tinh t chüc các boat dng: Thi thu pháp; thi và trung bay mâm ngü
qua tin Vua; các trO charm: c& ngu&i; ch9i gà tai L hi Floa Lu.
4.3. Trang trI Cng Hoa Lu (tgi khu vrc Cu Huyn); xây d1rng pano thông báo
các boat dng Chuarng tnInh l hi d.t tai khu vrc truóc Bizu din xã Tru&ng Yen,
ngã ba C.0 Huyn, bn xe l hi; xây drng, chang treo h thông bang zôn, pano
tuyen truyn l hi trên dja bàn huyn. Vn dng nhàn dan các dja phucing chäng treo
c& T quc, ca hOi dcc tuyn du&ng Tràng An (th' dja phgn huyçn Hoa Lit dIn Khu
di tIch CI do Hoa Lw), tü thj trk Thiên Ton vào khu di tIch C dO Hoa Lu, tir Khu di
tIch C6 do Hoa Lu dn dja dim ly nu&c và Khu virc tO chüc lay nuóc.
ban nhân
4.4. Don tip khách m&i cüa huyn, phi hqp vâi Van phOng
dan tinh, S& Van bOa và The thao don, sp xêp, bô trI ch ngôi dai bieu dir khai
mac L hi.
4.5. Chun bj phuong tin, bn thuyn và các diu kin phc vi L nxâc
nux9c. Biu din müa lan, mita rng (7ngghép trong chwoi'zg trInh llrjthc nwóv,).
4.6. B tn khu virc kinh doanh, djch vi, trông gi1t phixarng tin cho khách; b
tn dja diem phü hçip dê dt nuóc uOng min phi phic vi nhân dan; dam baa an
ninh, tr.t tr truâc, trong và sau l hi.
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4.7. Chi ctao xà Tnr&ng Yen và các
thj tr.n, các Ca quan, don vj trong huyn
to chüc thirc hin cong tác v sinh, môi truông, cãnh quan ti dja bàn, dc bit dam
báo v sinh, cãnh quan môi tnr&ng khu virc xã Trueing Yen truâc, trong và sau l hi.
5. Ban Tuyên giáo Tinh üy
- Chi dao hot dng tuyên tuyn v L hi Hoa Lu nAm 2019. Phi hqp vói
Sâ Van hóa và The thao
dirng bài phát biu khai mc l hi cüa länh dio tinh.
- Phi hqp vOi Van phông UBND tinh, Sâ Van boa và Th thao d nhn, g1ri
giây mri, phü hiu; dua don các dng chI lath do, nguyen lânh dto &m vj phii
trách miM ye dir L hôi.
6. S& Dii Ijch
- ChU trI t chüc gian hang quâng bá, xüc tin du ljch t?i san l hi. Phi hçip
vói Sà Thông tin và Truyên thông, Báo Ninh BInh, IDài Phát thanh và Truyên hInh
tinh, các cci quan báo chI Trung ucing và dja phucing xây dirng kê hoach tuyên
truyn quãng bá v du ljch Ninh BInh; t chüc các tour, tuyn du ljch giói thiu
nhftng di tIch lien quan den L hi Hoa Lu.
- Phi hqp viii Van phOng UBND tinh, Sâ Van hóa và Th thao d nhn, gui
gi.y miii, phü hiu; dua don các dng chI lãnh do, nguyen lành do don vj phçi
trách miii v dir L hi.
A
7. Van phong Tinh uy, Van phong H91 dong nhan dan tinh, Van phong
Doàn Di biu Quc hi tinh
Phi hçip vâi Van phOng ban nhân dan tinh don tip khách mYi cüa Trung
uong, b trI dua dOn các dng chi nguyen là Thu?mg trl:rc Tinh üy, Doàn di biêu
Quc hi tinh, Hi dng nhân dan tinh dir khai mac L hi.
8. S& Tài chInh
- Hu&ng dn các cci quan, don vj kh6i tinh 1p dir toán kinh phi thirc hin.
Tng hçip, thm djnh dr toán, b trI ngun kinh phi thrc hin, báo cáo Uy ban
nhân dan tinh quy& djnh.
- Phi hqp vOi Van phOng UBND tinh, Sâ Van hóa và Th thao d nh.n, gui
giy m&i, phü hiu; dim don các dng chi lânh dao, nguyen lânh dao don vj phii
trách miii ye dir L hi.
9. S& Y t
- T chüc phun thuc mui phOng djch tai khu vrc L hi, hoàn thành tnxâc
ngày 09/4/2019. Kim tra dam bào cong tác v sinh an toàn thirc phm tai L hi
và các cci sâ hiu trü trên dja bàn tinh. B tn các di cp clru km dng, dam báo xü
l các tIth hung cp clru tai L hi.
- Phi hçp vOi Van phOng UBND tinh, Si Van hóa và Th thao d nhn, gui
gi.y m?i, phU hiu; dua don các dng chi lath dao, nguyen iânh dao don vj phii
trách m?yi v dix L hôi.
xa,

xay
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10. S& Cong thuong
- Chü trI, phi hqp vi U' ban nhân dan các huyn, thânh ph và các dan vj
lien quan to chüc trtrng bay các gian hang gi&i thiu mt s san phm thU cong
truyn thng và c1c san tiêu biu cUa tinh. Kim tra, kMm soát thj trii&ng, dam bâo
giá cã, cht liiçing thj tnr&ng djch vi tai khu virc lan cn và khu vllc L hi.
- Phi hçip vói Van phOng UBND tinh, Si Van hóa và Th thao d nhn, gUi
giy miii, phU hiu; dua don các dng chI lãnh do, nguyen länh dto dcm vj phii
trách mYi ye dr L hi.
11. SrNivy
- Chi dto th%rc hin L cu quc thai dan an và L hi boa dàng; theo dOi,
kim tra các hot dng ton giáo, tin nguOng tai L hi. Tham muu cho UBND tinh
thirc hin cong tác thi dua, khen thithng.
- Phi hcip vói Van phOng UBND tinh, S Van hóa và Th thao d nhn, gUi
giy m?yi, phU hiu; diia don các dng chI länh dao, nguyen lãnh d?o dan vj phii
trách miii v du L hOi.
12. S& Lao dng - Thu'crng binh và Xã hi
- Xây dirng k hoch và t chi'rc 4n dng, thu gom các di tucYng an may, an
xin, lang thang ca nh trong qua trInh to chUc l hi.
- Phi hçip vói Van phOng UBND tinh, Sâ Van boa và Th thao d nhn, gUi
giy rnii, phU hiu; dua don các dng chi lânh do, nguyen lãnh dto dan vj phçi
trách môi v du L hi.
13. Cong an tinh
- ChU trI, phi hçp vOi B Chi buy Quân sir tinh, Sâ Giao thông Vn tái xay
drng trin khai thrc hin các phuang an dam bão an ninh trt t1r, phOng chông
cháy n, an toàn giao thông ti các khu vrc din ra l hi. Dc bit cO kê hoch c11
th darn báo an ninh trt tir cUa l khai m.c, trong thOi gian chuân bj tO chi'rc và
các ngày din ra l hi.
- Phi hqp vói Van phông UBND tinh, Si Van boa và Th thao d nhn, gUi
gi.y mcii, phU hiu; dua don các dng chi lành dao, nguyen lãnh dao dan vj phii
trách môi v di L hi.
14. B Chi huy Quân sir tinh
- ChU trI thrc hin rà phá born mìn, phOng chng, xU trI các tInh hung lien
quan dn sr c hóa cht dec, phóng xa, cháy n ti khu virc din ra hot dng l
hi.
- PhM hqp vOi Van phOng UBND tinh, Sâ Van hóa và Th thao d nhn, gUi
giy mtM, phU hiu; dua don các dng chi lânh do, nguyen lãnh dao dan vj phçi
trách môi v du L hôi.
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15. S& Giao thông Vn tãi
- Tang cu&ng cong tác quãn 1 nhà nithc v giao thông 4n tái nhm dam bão
giao thông thông suôt, dam bâo an toàn giao trong dip 1 hi. Phi hqp vói Cong
an tinh và các dan vj lien quan t chüc phân 1ung dam báo giao thông trong bui
khai mac L hi.
- Phi hçip vói Van phông UBND tinh, Sâ Van hóa và Th thao dê nhn, g1i
giây m?yi, phü hiu; dua don các dng chI lãnh dao, nguyen lAnh dao dan vi phii
trách m?yi ye dir L hi.
16. S& Thông tin và Truyn thông
- Chü trI, phi hqp vói các ca quan lien quan xây dirng k hoach thông tin
tuyên truyn phiic vii L hi. Chi dao và theo döi hoat dng truyn thông tuyên
truyên hoat dng l hi cüa các ca quan báo chI trén dja bàn, h tMng dài truyn
thanh huyn, thành phô. Don dôc các doanh nghip buu chInh, vin thông trên dja
bàn tinh xây dirng phizang an bâo dam thông tin lien lac, dam bào an toàn mng
luói và an ninh thông tin, phiic vi,i nhu cu thông tin lien lac tnróc, trong và sau
khi din ra L hôi.
- Phi hçrp vâi Van phOng UBND tinh, S& Van hóa và Th thao d nhn, gui
gi.y m1i, phü hiu; dua don các dng chI lãnh dao, nguyen lãnh dao dan vj phii
trách m?yi v dir L hi.
,
A
17. Bao Ninh Brnh, Dai Phat thanh va Truyen hinh tinh
- Wi các chuyên trang, chuyên m11c tuyên truyn tnróc, trong và sau L hi;
tuyên truyn thành tru phát trin kinh t, xâ hi, an ninh quôc phOng cüa tinh;
nhüng tim nAng, lçii th, các san phm du ljch Ninh BInh; giâi thiu dt nuóc, con
ngizñ C do Hoa Liz - Ninh Binh.
- Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh t chüc truyn hInh trirc tip L khai
mac 1 hi.
- Ph& hqp vci Van phOng UBND tinh, Sâ Van boa và Th thao d nhn, gi:ri
giy m?yi, phü hiu; diza don các dng chI lãnh dao, nguyen lanh dao don vj phii
trách miii v dir L hôi.
18. Cong ty TNHH mt thãnh viên Din lirc Ninh BInh
- Dam báo nguôn din n djnh, lien tiic, an toàn trong th?ii gian din ra 1 hi.
Co phuang an phát din dir phOng phiic vi L khai mac l hi. Trin khai h thng
chng set tai khu vrc l hi.
- Phi hqp vOl Van phông UBND tinh, SO Van hóa và Th thao d nhn, gài
giy m&i, phU hiu; diza don các dng chI lành dao, nguyen lânh dao don vj phii
trách mOi ye dir L hôi.
19. Uy ban Mit trn To quoc Viçt Nam tinh
- ChU trI, phi hçip vOl Uy ban nhân dan các huyn, thành ph t chuc thi
Thu pháp.
,.
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- Phi hqp vói Van phông UIBND tinh, Sâ Van boa và Th thao d nhn, g1ri
giây m?ñ, phü hiu; dira don các dông chI lãnh d.o, nguyen lânh do dan vj phii
trách mäi ye dir L hi.
20. Tnh doàn Ninh BInh
- Chü trI, phi hçrp viii Uy ban nhân dan các huyn, thành ph t chüc các
hoat dng Hi trai thanh niên.
- Ph& hqp vói VAn phOng UBND tinh, Sâ VAn hóa và Th thao d nhn, gui
giây mêd, phü hiu; dua don các dông chI lãnh do, nguyen lAnh dto dan vj phii
trách m?ji v dix L hi.
21. Hi Ciru Chin binh tinh
- ChU trI, phi hçip vâi Uy ban nhãn dan các huyn, thành ph t chirc thi C?i
tixóng (Ca ngu'ài).
- Phi hqp vOi VAn phOng UBNID tinh, Sà VAn hóa và Th thao d nhan, gui
giy m?ii, phü hiu; diia don các dng chI lãnh dao, nguyen länh do dan vj phii
trách m?ri v dii L hi.
22. Hi Lien hip Phii nil tinh
- Chü trI, phi hçip vOi Uy ban nhân dan huyn các huyn, thành ph th chi'rc
hoat dng thi Mâm ngü qua tin Vua.
- Phi hçip vâi VAn phOng UBND tinh, Sä VAn boa và Th thao d nhan, giri
giy miii, phü hiu; dua don các dng chI lãnh do, nguyen lânh do don vj phii
trách m?ji v di.r L hôi.
23. Hi Nông dan tinh
- Chü trI, phi hçip vâi Uy ban nhân dan các huyn, thânh ph t chüc thi
Ch9i gà.
- Ph& hçip vói Van phOng UBND tinh, Sà VAn boa và Th thao d nhan, g1ri
giy mdi, phü hiu; dua don các dng chI länh dao, nguyen lAnh dao dan vj ph1i
trách mri v dir L hi.
24. Ban Trj s1r Giáo hi Pht giáo tinh
ChU tn, phôi hçrp vâi Si Ni v1i, UBNID huyn Hoa Lix t chuc L cu quc
thai dan an và L hi Hoa dAng.
25. Cong ty C phn môi trirôrng và dch v1i Do thi thành ph Ninh BInh
Lp dat, quân 1 van hânh h thong nhà v sinh di dng ti khu vrc th chüc 1
hi. Dam bào v sinh môi tnr?ng a thành ph Ninh BInh và khu vrc th chüc 1
hi, trong th?yi gian din ra 1 hôi.
26. Doanh nghip Xây diyng Xuân Trtrô'ng
H trçl to diu kin phc viii di biu v diii L hi thAm khu Tràng An, Bái
DInh, Tam Cc - BIch Dng.
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27. UBND cac huyçn, thanh pho
- Xây drng k hoach cüa dan vj tham gia các boat dng tai 1 hi theo K
hoach nay.
T chirc trang trI, tuyên truyn c dng; tuyên truyn sâu rng vj trI, nghTa
ye Lê hi Hoa Lu trong quân chüng nbân dn tai dja phuang. Vtn dng nhãn dan
treo c?i T quôc chào mrng 1 hi tü ngày 08 dn ngày 16/4/2019. T chüc 1 dâng
hucing tai các di tIch a dja phuong tha các nhân 4t lien quan dn triu Dinh, Tin
Lé, triêu L.
- T chüc thirc hin các hot dng phi hap:
+ Phi hap vai Uy ban nhan dan huyn Hoa Lu t chüc boat dng t lê Co
truyên, to tOrn diem.
+ Phi hap vai Si Van hóa và Th thao th chüc l ruâc kiu ttr các di tIch
ljch sü van boa lien quan dn các triu dai Dinh, Tin Lé v l hi; tham gia giao
luu chuang trInh ngh thut qun chUng tai l hOi; tham gia các boat dng vn
boa, the thao theo chuang trInh l hi. Ngoài tham gia các hoat dng van hóa the
tbao chung, thành ph Ninh BInh tt chüc chuang trInh ngh thut tai Cong dumg
Tràng An; huyn Yen Khánh t ch(rc các boat dng müa trông; huyn Nho Quan
biu din cng chiêng, bn cung, b.n nO; huyn Kim San biêu diên trông nhãy.
+ Phi hap vói S& Cong thuong t chüc boat dng tmng bay, gici thiu các
san phrn thñ cong truyên thông và dc san tiêu biêu cüa tinh.
+ Phi hap v&i Tinh Doàn Ninh BInh th chirc các hoat dng cUa hi trai
thanh niên. Phi hap vói Uy ban MTTQ Vit Nam tinh tO chirc thi thu pháp. PhOi
hap vâi Hi Cru Chin binh t chi'rc du ca ngu?ii. PhOi hap vâi H)i Lien hip
Phii ni'r tinh t chirc thi và trung bay mâm ngü qua tién Vua. PhOi hap vói HOi
Nông dan to chüc thi chçi gà.
- Phi hap vói Van phOng UBND tinh, Sâ Van boa và Th thao dê nhn, giri
giy m&i, phü hiu; dua don các dông chI lãnh dao, nguyen lãnh dao don vj phii
trách mai y dir L hôi.
E. KINH PHI TH!J'C HIN
Thirc hin nghiem Chi thj sê 41-CT/TW ngay 05/02/2015 cüa Ban BI thu
Trung uang Dãng v vic tang cumg si1 lãnh dao cUa Dãng dôi vâi cong tác quãn
t chirc l hi; Nghj djnh s 110/2018/ND-CP ngày 29/8/20 18 cüa ChInh
phü Quy djnh v quàn l và ti chüc 1 hi và Cong din sO 229/CD-TTg ngày
12/02/2015 cüa Thu tuO'ng ChInh phü v viêc tang cuàng cOng tác quãn l yà t
chirc l bi. Han ch sir ding ngân sách nhà nithc, dy manh xã hi hóa các nguOn
hrc trong th chüc l hi. Vic chi ngân sácb tp trung cho các boat dng lông ghép
truyen truyn quáng bá du ljch; các boat dng van boa, ngh thut, các boat dng
the thao, các trO thai dan gian duy trI, phát buy bàn sac van boa dan tc; bâo dam
an ninh trt tir, v sinh mOi truang; các hoat dng quãn 1 van boa, du ljch yà 1
hi...
l

va

11

1. Ngân sách
1.1. Di vâi các ca quan, don vj khi tinh, huyn Hoa Lu: Lp dr trü kinh
phI các hoat dng phiic vi L hi, gi'ri Sâ Van boa và Th thao trixâc ngày
22/02/2019. Giao S& Tài chInh thm djnh, tng hcip, báo cáo UBND tinh xem xét,
quy& djnh.
1.2. Di vói các huyn, thành ph& Sü diing ngân sách cp huyn d tham gia
các hoat dng van boa, th thao, du ljch và tuyên truyn cho 1 hi.
2. Ngun xã hi hóa
Huy dng ngun tü các doanh nghip và t chüc, Ca nhân tham gia.
Can cü ni dung K hoach nay, các Sâ, ban, ngành, doàn th cüa tinh, UBND
các huyn, thành ph xây drng k hoach t chi'rc thirc hin. Trong qua trmnh triên
khai, thirc hin nêu có vithng mac, các dan vj báo cáo ye UBND tinh (qua Sà Van
hóa và Thé thao tdng hçp) d kjp th?ii chi dao giâi quyêt./.
TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
CHU TICH

Noinhln:
- B Van hóa, Thô thao và Du ljch;
- Thtrô'ng trirc Tinhüy;
- Länh dao HDND tinh;
- Lãnh do UBND tinh;
- Länh dao VP UBND tinh;
- Các don vj dirçc phân Cong theo Kê hoach;
- Các thành viên BTC lê hOi Hoa Lu näm 2019;
- Cong Thông tin din tir tinh;
- Luu: VT, các VP/
TN/kh02 /
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