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CHƯƠNG TRÌNH 

đón tiếp đại biểu dự Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022 
   
  

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND, ngày 04/7/2022 của UBND huyện 

Bảo Yên về tổ chức Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022, Ban tổ chức Lễ hội Đền Bảo Hà 
năm 2022 xây dựng chương trình đón tiếp đại biểu, cụ thể như sau:  

I. Ngày 12/8/2022 (ngày 15/7 âm lịch)  

1. Hội thảo khoa học: kết nối phát triển du lịch tâm linh huyện Bảo Yên 
năm 2022 

- Thời gian: từ 14 giờ 00 phút. 

- Địa điểm:  Phòng họp trực tuyến, nhà C trụ sở hợp khối huyện. 

- Thành phần tham gia: Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; phòng Quản lý 
di sản; lãnh đạo Sở Du lịch; phòng Quản lý Nghiệp vụ du lịch; lãnh đạo Sở Thông 

tin và Truyền thông; lãnh đạo Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh; Hiệp hội Du lịch 
tỉnh Lào Cai; Phóng viên phóng viên các đơn vị truyền thông, báo đài trong tỉnh; 

Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 
huyện; Đại diện Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Văn hóa và Thông tin; Tài chính 
- Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế   và Hạ tầng; Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; Ban Quản lý di tích và Phát 

triển du lịch huyện; Chủ tịch UBND các xã thị trấn; Các doanh nghiệp, cá nhân 
kinh doanh du lịch; Lãnh đạo UBND các huyện: Huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), 

huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ), huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình); thành phố Lào 
Cai, thị xã Sa Pa, huyện Văn Bàn; Ban Quản lý các di tích: Đền Đông Cuông 

(huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), Đền Thượng, Đền Đôi Cô (TP Lào Cai), Đền Mẫu 
(huyện Sa Pa), Đền Cô Tân An (huyện Văn Bàn), Đền Mẫu Âu Cơ (huyện Hạ Hòa, 

tỉnh Phú Thọ), Đền Đồng Bằng (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). 

2. Dự tiệc chiêu đãi Hội thảo khoa học: Kết nối phát triển du lịch tâm 

linh huyện Bảo Yên năm 2022 

- Thời gian: Sau khi kết thúc hội thảo. 

- Địa điểm: Nhà Khách UBND huyện 

- Thành phần: Đại biểu dự hội thảo 

 II. Ngày 13/8/2022 (ngày 16/7 âm lịch) 

 1. Dâng lễ của các đoàn đại biểu, các địa phương  
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- Thời gian: Bắt đầu từ 15h00’ - 16h30’. 

- Địa điểm: Di tích Đền Bảo Hà. 

- Thành phần đại biểu mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
Các đ/c UV BTV Tỉnh ủy; Lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; Các huyện, thị xã, 

thành phố; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Các đ/c UV 
BTV Huyện ủy; Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Các đơn vị 

công đức, đơn vị xây dựng. 

2. Khánh thành Lăng mộ thần vệ quốc Nguyễn Hoàng Bảy 

 - Thời gian: Bắt đầu từ 16h30’ - 17h30’. 

 -  Địa điểm: Khu đồi Cấm, di tích Đền Bảo Hà. 

-  Nội dung buổi lễ: Khánh thành Lăng mộ thần vệ quốc Nguyễn Hoàng Bảy 

- Thành phần khách mời: Đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đ/c UV BTV Tỉnh ủy; Lãnh đạo 

một số Sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện bạn, huyện kết nghĩa; Các đơn vị tài trợ, 
công đức. 

- Thành phần huyện: Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND 
huyện; các đ/c UV BTV Huyện ủy; Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bảo Hà. 

Sau khi kết thúc lễ khánh thành, kính mời đại biểu dự tiệc chiêu đãi tại 

Trung tâm đón tiếp đền Bảo Hà, xã Bảo Hà. 

3. Tiệc chiêu đãi khánh thành Lăng mộ thần vệ quốc Nguyễn Hoàng Bảy 

- Thời gian: 17 giờ 30 phút. 

- Địa điểm: Trung tâm đón tiếp đền Bảo Hà, xã Bảo Hà. 

- Thành phần khách mời: Đại biểu dự Lễ khánh thành. 

- Thành phần đón tiếp: Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND 
huyện; các đ/c UV BTV Huyện ủy; Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bảo Hà; các Tiểu ban. 

Sau khi dự tiệc chiêu đãi xong, kính mời đại biểu di chuyển về Sân lễ hội di 

tích Đền Bảo Hà dự chương trình nghệ thuật.  

4. Chương trình Nghệ thuật đặc biệt Chào mừng Lễ hội Đền Bảo Hà  

năm 2022 

 - Thời gian: Khai mạc từ 20h00’. 

- Địa điểm: Sân lễ hội di tích Đền Bảo Hà. 

- Nội dung: Các tác phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, con người. Mời các 

ca sĩ nổi tiếng đến từ TW, tỉnh, huyện, đội văn nghệ xã. 

- Thành phần đại biểu mời dự: Đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đ/c UV BTV Tỉnh ủy; Lãnh đạo 
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một số Sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; các huyện bạn (Quang Bình, Văn Yên, Lục 

Yên) và các huyện kết nghĩa (Hưng Nguyên, Quỳnh Phụ, Mường Ảng); Thường 
trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Các đ/c UV BTV Huyện ủy; Các 

đ/c Lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 
Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; Diễn viên TW; đơn vị tổ chức sự kiện; Các 

đơn vị tài trợ, công đức; Nhân dân và du khách.  

III. Ngày 14/8/2022 (ngày 17/7 âm lịch) 

1. Ăn sáng  

- Thời gian: từ 6h00’ đến 7h00’. 

- Địa điểm:  Trung tâm đón tiếp đền Bảo Hà, xã Bảo Hà. 

- Thành phần: Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Các đồng chí 
UYBTV, các đại biểu mời dự các hoạt động từ tối hôm trước; lãnh đạo xã Bảo Hà; 

Tiểu ban phục vụ.  

2. Lễ rước kiệu 

 - Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 06h00’, ngày 14/8/2022 (ngày 17/7 năm 
Nhâm Dần) tại di tích Đền Bảo Hà, bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà. 

- Tuyến rước, thành phần đoàn rước: Có kế hoạch, kịch bản riêng 

* Nội dung này, có chương trình kịch bản và lịch trình riêng, BQL DT và 

PTDL huyện, BQL Đền Cô Tân An và UBND xã Bảo Hà phụ trách.  

3. Khai mạc Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022 

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút. 

-  Địa điểm: Sân lễ hội di tích Đền Bảo Hà. 

- Nội dung buổi lễ: 

+ Đón tiếp đại biểu; 

+ Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu; 

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng. 

+ Phát biểu khai mạc; 

+ Đánh trống khai hội; 

+ Đoàn rước cùng đại biểu di chuyển về Nội tự di tích làm lễ dâng hương. 

- Thành phần tham dự: Đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; một số 
Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thường trực Tỉnh ủy, 

HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đ/c UV BTV Tỉnh ủy; Lãnh đạo các một số Sở, 
ngành của tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện 
bạn (Quang Bình, Văn Yên, Lục Yên) và các huyện kết nghĩa (Hưng Nguyên, 

Quỳnh Phụ, Mường Ảng); Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; 
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các đ/c UV BTV Huyện ủy; Các đ/c nguyên Lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; Lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; tổ 

quản lý di tích của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Các doanh nghiệp, đơn vị tài 
trợ; Nhân dân và du khách. 

4. Lễ dâng hương 

- Thời gian: Từ 09h45’ - 10h30’.  

- Địa điểm: Di tích Đền Bảo Hà. 

- Thành phần đại biểu dự lễ: Đại biểu dự khai mạc Lễ hội 

5. Tiệc chiêu đãi Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022  

- Thời gian: từ 10 giờ 30 phút. 

- Địa điểm: Trung tâm đón tiếp đền Bảo Hà, xã Bảo Hà. 

- Thành phần: Đại biểu dự khai mạc Lễ hội.  

6. Bế mạc Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022 

- Thời gian: Bắt đầu từ 20h00’. 

- Địa điểm: Sân lễ hội di tích Đền Bảo Hà 

- Nội dung buổi lễ: 

+ Đón tiếp đại biểu; 

+ Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu; 

+ Văn nghệ chúc mừng: các tiết mục văn nghệ của huyện, xã; 

+ Báo cáo kết quả tổ chức chuỗi các sự kiện trong chương trình Lễ hội Đền 
Bảo Hà năm 2022; 

+ Trao giải các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng xã Bảo Hà; 

+ Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc tổ chức Lễ hội; 

+ Phát biểu bế mạc lễ hội; 

+ Các tiết mục văn nghệ của huyện, xã, thị trấn trong huyện; 

- Thành phần đại biểu mời dự: Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch Lào Cai; 

Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đ/c UV BTV Huyện 
ủy; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Lãnh đạo UBND xã Tân An, 

huyện Văn Bàn; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã 
Bảo Hà; Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Bảo Hà; Các tập thể, 

cá nhân được khen thưởng. 

III. Phân công nhiệm vụ 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện:  

- Chủ trì, là đầu mối khớp nối với các cơ quan, đơn vị, UBND xã Bảo Hà 

chuẩn bị chu đáo các điều kiện công tác lễ tân, phục vụ, tiếp đón đại biểu, công tác 
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hậu cần (ăn các bữa sáng, trưa, tối, đêm), bố trí nơi nghỉ, phương án di chuyển của 
đại biểu tham dự các sự kiện. 

- Lập dự trù kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, cấp kinh 
phí tổ chức thực hiện. 

2. Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch số 208/KH-UBND, ngày 04/7/2022 của UBND huyện Bảo Yên 
về tổ chức Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban QLDA đầu 
tư xây dựng huyện chuẩn bị bàn ghế, sắp xếp chỗ ngồi, hướng dẫn đại biểu vào vị 
trí (theo sơ đồ); chuẩn bị bát hoa, hoa trang trí; đặt biển tên đại biểu; chuẩn bị cốc, 

nước, tiếp nước, phục vụ các sự kiện: Lễ khánh thành Lăng mộ quan Hoàng Bảy; 
chương trình nghệ thuật; Khai mạc và Bế mạc Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022. 

- Bố trí cán bộ, nhân viên phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng 
HĐND và UBND huyện, UBND xã Bảo Hà trong công tác tiếp đón, phục vụ, 

hướng dẫn đại biểu dự các sự kiện, tiệc chiêu đãi ngày 13 - 14/8/2022 (tức ngày 
16, 17/7 âm lịch). 

3. Công an huyện  

- Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, phòng chống cháy nổ; phối hợp với Phòng CSGT- Công an tỉnh, Công an 
huyện Văn Bàn thực hiện tốt công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông 

trong suốt thời gian trong thời gian diễn ra Lễ hội. 

- Cử lực lượng thường trực khu vực nội tự Đền Bảo Hà và tại các điểm tổ 
chức các sự kiện. 

 4. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện 

Chủ trì, phối hợp với Ban QLDT và PTDL, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Lễ khánh 
thành Mộ quan Hoàng Bảy (theo Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 02/8/2022 của 

UBND huyện về tổ chức Lễ khánh thành Lăng mộ quan Hoàng Bảy).  

5. UBND xã Bảo Hà 

Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, 
Ban QLDT và PTDL chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại trụ sở, hội trường để thực 

hiện một số nội dung trong chương trình lễ hội. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Trên đây là Chương trình đón tiếp đại biểu dự Lễ hội Đền Bào Hà năm 
2022, đề nghị các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, lãnh đạo UBND 

huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo: Các cơ quan 
TMGV Huyện uỷ, các Ban của HĐND huyện; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; các 
cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện bố trí sắp xếp thời gian tham dự./. 
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Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các đ/c UV BTV Huyện ủy; 
- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện; 
- Các tiểu ban giúp việc Lễ hội đền Bảo Hà; 
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, TH. 

 CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

 
Tô Ngọc Liễn 
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CÁC SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI ĐỀN BẢO HÀ NĂM 2022 

(Kèm theo Chương trình số:        /CTr-UBND ngày    tháng 8 năm 2022 

 của UBND huyện Bảo Yên) 
 

TT Các sự kiện Thời gian 

 

Địa điểm tổ chức 

 

I Ngày 12/8/2022 (ngày 15/7 âm lịch)  

1 
Hội thảo khoa học: kết nối phát triển 
du lịch tâm linh huyện Bảo Yên năm 

2022 

Từ 14h00’ Hội trường huyện Bảo Yên 

2 
Tiệc chiêu đãi Hội thảo khoa học: kết 
nối phát triển du lịch tâm linh huyện 
Bảo Yên năm 2022 

Từ 17h00’ Nhà khách UBND  

II Ngày 13/8/2022 (ngày 16/7 âm lịch)  

1 
Dâng lễ của các đoàn đại biểu, các địa 
phương 

Từ 15h00’ - 16h30’ Di tích Đền Bảo Hà 

2 
Khánh thành Lăng mộ thần vệ quốc 
Nguyễn Hoàng Bảy 

Từ 16h30’ - 17h30’ 
Khu đồi Cấm, di tích Đền 

Bảo Hà 

3 
Tiệc chiêu đãi khánh thành Lăng mộ 
thần vệ quốc Nguyễn Hoàng Bảy 

Từ 17h30’ 
Nhà Văn hóa thôn Bảo 

Vinh, xã Bảo Hà 

4 
Chương trình Nghệ thuật đặc biệt 
Chào mừng Lễ hội Đền Bảo Hà năm 

2022 

Từ 20h00’ 
Sân lễ hội di tích Đền Bảo 

Hà 

5 Ăn đêm 
Sau khi kết thúc chương trình 
văn nghệ và sau khi đoàn của 

huyện làm lễ 

Bếp ăn Đền Bảo Hà 

III Ngày 14/8/2022 (ngày 17/7 âm lịch)  

1 Ăn sáng Từ 6h00’ đến 7h00’ 
Nhà Văn hóa thôn Bảo 

Vinh, xã Bảo Hà 

2 Lễ rước kiệu Từ 06h00’ Di tích Đền Bảo Hà 

3 
Khai mạc Lễ hội Đền Bảo Hà năm 
2022 

Từ 8h00’ 
Sân lễ hội di tích Đền Bảo 

Hà 

4 Lễ dâng hương Từ 09h45’ - 10h30’ Di tích Đền Bảo Hà 

5 
Tiệc chiêu đãi Khai mạc Lễ hội Đền 
Bảo Hà năm 2022 

Từ 10h30’ 
Nhà Văn hóa thôn Bảo 

Vinh, xã Bảo Hà 

6 Bế mạc Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022 Từ 20h00’ 
Sân lễ hội di tích Đền Bảo 

Hà 
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