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Số: 43
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Kon Tum, ngày 30 tháng 3

năm 2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017

Căn cứ Hướng dẫn số 796/HD-BVHTTDL, ngày 18/03/2009 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về viêc hướng dẫn nghi thức tưởng niệm các Vua Hùng
trong ngày tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10-3 Âm lịch); Thực hiện Kế
hoạch số 106/KH-UBND, ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc
“Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2017”. Ủy ban
nhân dân thành phố Kon Tum xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng
Vương năm 2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết
ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và
giữ nước; giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần củng
cố khối đại đoàn kết toàn dân. Quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Thông qua tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương, nhằm tôn vinh
các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các
dân tộc Việt Nam nói chung và văn hóa các dân tộc trên địa bàn thành phố Kon
Tum nói riêng.
2. Yêu cầu:
- Tổ chức lễ dâng hương trang nghiêm, trọng thể, ý nghĩa, thiết thực,
mang tính cộng đồng, lành mạnh, tiết kiệm.
- Đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình tổ chức hoạt động.
II. NỘI DUNG TỔ CHỨC:
1. Thời gian và địa điểm tổ chức:
1.1. Thời gian: Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương, được tổ chức vào
ngày 10 tháng 3 (Âm lịch) năm Đinh Dậu 2017 (tức Thứ 5, ngày 06/04/2017).
* Lưu ý: Thời gian mở cửa để cán bộ và nhân dân dâng hương tưởng niệm
các Vua Hùng diễn ra từ 7h00’ đến 22h00’, ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch
(Nhằm ngày 06/4/2017).
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1.2. Địa điểm tổ chức: Tại Đình Lương Khế, số 423, đường Trần Phú,
phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.
2. Chương trình Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng:
2.1. Thời gian: Bắt đầu từ 07h30’, ngày 10 tháng 3 (Âm lịch) năm Đinh
Dậu 2017 (tức ngày 06/04/2017).
2.2. Nội dung: Tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Cụ thể
như sau:
- Ổn định tổ chức.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Dâng lễ phẩm, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm gồm: Vòng hoa có
ghi dòng chữ “Đời đời tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng”, trái cây, 18 bánh
chưng, 18 bánh dày có dán chữ phúc màu đỏ, trầu, cau, xôi, chè, rượu, heo
quay… lên bàn thờ Tổ Hùng Vương do Chủ lễ, Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo thành
phố, đại diện Ban trị sự Đình Lương Khế thực hiện.
- Chủ Lễ (Chủ tịch UBND thành phố) đọc diễn văn tưởng nhớ các Vua Hùng.
- Các đoàn đại biểu, cán bộ, nhân dân vào dâng sản vật địa phương và
thắp hương tưởng niệm.
- Văn nghệ chào mừng.
- Tán lộc.
3. Thành phần tham dự:
3.1. Lãnh đạo cấp tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng
nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành.
3.2. Lãnh đạo cấp thành phố: Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội
đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ
quốc Việt Nam thành phố Kon Tum; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành và lực
lượng vũ trang thành phố Kon Tum; đại diện một số cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp trên địa bàn thành phố.
3.3. Lãnh đạo các xã, phường: Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam 21 xã, phường.
3.4. Nhân dân trên địa bàn thành phố Kon Tum.
4. Một số quy định chung:
- Lực lượng học trò gia lễ, đội giúp Lễ phụ trách đặt hương, hoa lên bàn
thờ Tổ Hùng Vương mặc áo dài the, khăn xếp.
- Trang phục dự lễ dâng hương: Đại biểu nữ mặc áo dài truyền thống,
đại biểu nam mặc comple màu sẫm; các đại biểu là lực lượng vũ trang mặc
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trang phục đại lễ. Đại biểu là người dân tộc mặc trang phục truyền thống của
dân tộc mình.
- Nhạc lễ: Sử dụng đĩa nhạc Lễ Giỗ tổ Hùng Vương của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch duyệt thống nhất sử dụng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố:
- Theo chức năng và nhiệm vụ được giao xây dựng dự trù kinh phí đảm
bảo thực hiện đầy đủ các nội dung Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
theo đúng quy định của Bộ VH,TT&DL. Xây dựng chương trình biểu diễn
thông tin lưu động trên địa bàn các xã, phường nhằm tuyên truyền sâu rộng đến
các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa ngày Giỗ tổ Hùng Vương (Thời gian trước
ngày 10/3 Âm lịch).
- Phối hợp với UBND phường Thống Nhất và Ban trị sự Đình Lương Khế
trong công tác tổ chức, chuẩn bị lễ phẩm… triển khai thực hiện Lễ dâng hương
vào sáng ngày 10/3 (Âm lịch).
- Thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí tại khu vực tổ chức lễ và trên
tuyến đường chính của thành phố.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố và các đơn vị có liên quan
lập danh sách đại biểu tham dự Lễ dâng hương và phát hành giấy mời đại biểu
dự Lễ; tổ chức đón tiếp đại biểu về dự lễ; đồng thời, chuẩn bị diễn văn tưởng
nhớ các Vua Hùng để Lãnh đạo UBND thành phố phát biểu tại buổi Lễ.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm VH - TT thành phố, Đài TT - TH thành
phố tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương trên
địa bàn. Hướng dẫn UBND phường Thống Nhất phối hợp với Trung tâm VH TT thành phố trong việc tổ chức Lễ dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương năm Đinh
Dậu 2017 đảm bảo đúng quy định.
- Tham mưu UBND thành phố tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà
nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin và tuyên truyền và quản lý các di tích trên
địa bàn.
3. Phòng Nội vụ thành phố: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao
thành phố tham mưu UBND thành phố triệu tập thành phần cán bộ các phòng,
ban thành phố và các xã, phường tham dự Lễ dâng hương.
4. Công an thành phố: Chủ trì, phối hợp với UBND phường Thống Nhất
bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ khu vực Đình Lương Khế
trước, trong và sau thời gian diễn ra Lễ dâng hương.
5. Phòng Quản lý đô thị thành phố: Phối hợp với UBND phường Thống
Nhất trong công tác kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè trước
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khu vực Đình Lương Khế và bố trí, đảm bảo an toàn khu vực giữ xe của đại biểu
và nhân dân đến tham dự Lễ dâng hương.
6. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố: Phối hợp với Trung tâm Văn
hóa – Thể thao thành phố tham mưu lập dự toán kinh phí của Lễ dâng hương
Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017 trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
7. Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất:
- Chủ trì, phối hợp với Ban trị sự Đình Lương Khế trong công tác vệ sinh
cảnh quan khu vực bên trong và ngoài Đình Lương Khế. Đồng thời, phối hợp
với Ban trị sự Đình Lương Khế bố trí người trực đảm bảo thời gian quy định để
tiếp đón, hướng dẫn các đoàn đại biểu, cán bộ, nhân dân đến dâng hương tưởng
niệm trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 (Âm lịch).
- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố xử lý tình trạng
kinh doanh, buôn bán của các hộ dân trước khu vực Đình Lương Khế.
- Tuyên truyền nhân dân trên địa bàn biết, tham dự Lễ dâng hương Giỗ tổ
Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017.
8. Đề nghị Ban trị sự Đình Lương Khế:
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố trong công tác
chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Lễ dâng hương theo đúng quy định của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chịu trách nhiệm triệu tập đội giúp Lễ, học trò
gia lễ của Đình tham gia phục vụ Lễ dâng hương tưởng niệm.
- Chủ trì, phối hợp với UBND phường Thống Nhất bố trí người trực đảm
bảo thời gian quy định để tiếp đón, hướng dẫn các đoàn đại biểu, cán bộ, nhân
dân đến dâng hương tưởng niệm trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3
(Âm lịch).
9. Đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum: Duy trì hệ
thống đèn hoa trang trí trên các trục đường chính; thực hiện việc thu gom và vận
chuyển rác thải đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường tại không gian
tổ chức hoạt động và toàn địa bàn theo chức năng.
10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Hướng dẫn các tổ chức cơ sở
Đảng xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai tuyên truyền về ý nghĩa Ngày
Giỗ tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 (Âm lich).
11. Đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể thành phố: Xây
dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia Lễ dâng
hương Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (Âm lịch) năm Đinh Dậu 2017. Đồng thời, phối
hợp với các phòng, ban liên quan của thành phố, tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa
ngày Giỗ tổ Hùng Vương trên địa bàn thành phố Kon Tum.
12. Văn phòng HĐND – UBND thành phố: Có trách nhiệm theo dõi,
đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo Kế hoạch. Kịp thời báo
cáo Lãnh đạo UBND thành phố biết, chỉ đạo.
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Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương năm
Đinh Dậu 2017, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương,
căn cứ kế hoạch này, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân
công. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND
thành phố xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở VH, TT & DL tỉnh (p/h);
- TT. Thành ủy (b/c);
- TT. HĐND thành phố (b/c);
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- TT UBMTTQVN thành phố (đ/b);
- Lãnh đạo Văn phòng (t/h);
- Các phòng, ban và Đoàn thể liên quan (t/h);
- UBND các xã, phường (t/h);
- Ban trị sự Đình Lương Khế (t/h);
- Lưu VT-UB(VHXH).
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