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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND            Bảo Yên,  ngày          tháng  7  năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022 

 

Thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU ngày 16/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện Bảo Yên về phát triển du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và 

phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 - 2025; 
Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND huyện Bảo Yên về việc 

tuyên truyền và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội trên địa bàn huyện 
Bảo Yên năm 2022; Thông báo số 543-TB/HU ngày 30/05/2022 của Huyện ủy 
Bảo Yên Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ của Thường trực Huyện ủy, 

HĐND, UBND ngày 30/05/2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Bảo 
Hà năm 2022, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; 
thiết thực đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần và đời sống tâm 
linh của Nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh. 

Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022 là sự kiện văn hoá quan trọng nhằm ôn lại 

truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; giới thiệu, 
quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút khách đến Bảo Yên góp phần thúc đẩy phát 

triển du lịch của huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đồng bào các dân 

tộc trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, tài nguyên 
thiên nhiên để phát triển du lịch. Giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa và các loại 

hình du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, cộng đồng, thể thao, sản phẩm nông nghiệp 
đặc trưng để thu hút các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư 

tại huyện Bảo Yên. 

2. Yêu cầu 

Nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động phải trang trọng phần lễ, đa dạng 

phong phú phần hội và có sự gắn kết chặt chẽ giữa các địa phương, tạo thành chuỗi 
các hoạt động trong việc quảng bá, xúc tiến tiềm năng, thế mạnh du lịch của Bảo 

Yên; đồng thời tạo ấn tượng tốt đẹp và sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư và du 
khách; tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông, báo chí trong hoạt động 

quảng bá sự kiện. 

Các hoạt động cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể và chính quyền các địa phương; có sự gắn kết giữa văn hóa, thể thao và 
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du lịch; có tính sáng tạo về nội dung, hình thức; huy động được các nguồn lực xã 
hội, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.  

II. QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Quy mô: Cấp huyện. 

2. Thời gian: Các sự kiện và hoạt động diễn ra từ ngày 05/8/2022 đến hết 
ngày 14/8/2022 (tức từ ngày 08/7 - 17/7 năm Nhâm Dần). 

3. Địa điểm: Xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

4. Chỉ đạo tổ chức: Huyện ủy, UBND huyện Bảo Yên, Ban Tổ chức Lễ hội 
Đền Bảo Hà năm 2022. 

5. Cơ quan đầu mối: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban Quản lý di tích và 
Phát triển du lịch huện Bảo Yên. 

6. Đơn vị thực hiện 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch huyện. 

- Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện. 

- UBND xã Bảo Hà, huện Bảo Yên. 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

7. Thành phần tham dự: Cụ thể theo chương trình chi tiết tổ chức các sự 
kiện và hoạt động theo kế hoạch đề ra. 

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Giải Tennis - Cúp Đền Bảo Hà, xã Bảo Hà lần thứ I năm 2022. 

- Thời gian: Từ ngày 06/8 - 07/8/2022 (ngày 09/7 - 10/7 năm Nhâm Dần).  

+ Khai mạc 07h00’, ngày 06/8/2022.  

+ Trao giải tại đêm tổng kết bế mạc lễ hội: Ngày 14/8/2022 (ngày 17/7 năm 

Nhâm Dần). 

- Địa điểm: Sân Tennis huyện Bảo Yên. 

- Nội dung hoạt động: Tham gia giải gồm các các vận động viên trong huyện.  

- Đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện: Trung tâm Văn hóa, 

thể thao - Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT&PTDL huyện; 

các cơ quan đơn vị liên quan. 

- Thành phần đại biểu mời dự: Thường trực Huyện ủy, HĐND, Lãnh đạo 
UBND huyện, một số cơ quan, đơn vị liên quan. 

2. Giải bóng đá cúp Đền Bảo Hà, xã Bảo Hà lần thứ II năm 2022; Giao 
lưu bóng chuyền hơi xã Bảo Hà 

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 05/8 - 07/8/2022 (ngày 08/7 - 10/7 năm Nhâm 

Dần).  
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+ Khai mạc 07h30’, ngày 05/8/2022.  

+ Trao giải tại đêm tổng kết bế mạc lễ hội: ngày 14/8/2022 (ngày 17/7 năm 

Nhâm Dần). 

- Địa điểm: Do UBND xã Bảo Hà bố trí. 

- Nội dung hoạt động: Tham gia giải gồm các đội bóng đá, bóng chuyền hơi 
của xã Bảo Hà, một số đội bóng, câu lạc bộ bóng đá của các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện và một số địa phương lân cận.  

- Đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện: UBND xã Bảo Hà. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa TT-TT; Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Ban QLDT&PTDL huyện; các cơ quan đơn vị liên quan. 

- Thành phần đại biểu mời dự: Do UBND xã Bảo Hà mời. 

3. Hội chợ thương mại, ẩm thực huyện Bảo Yên lần thứ I - năm 2022 

- Thời gian và địa điểm tổ chức:  

+ Thời gian: Từ ngày 08/8 - 14/8/2022 (ngày 11/7 - 17/7 năm Nhâm Dần). 

+ Địa điểm: Đường bờ kè Sông Hồng khu vực Di tích Đền Bảo Hà. 

- Thời gian, địa điểm khai mạc:  

+ Thời gian khai mạc: 20h00’ ngày 08/8/2022 (ngày 11/7 năm Nhâm Dần). 

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

- Nội dung hoạt động: Các gian hàng Hội chợ thương mại; trưng bày và bán 

các sản phẩm OCOP, các sản phẩn nông sản, ẩm thực,... Mời các doanh nghiệp  
trong và ngoài huyện; các xã, thị trấn, các đơn vị, nhà hàng trong và huyện và xã 

giáp ranh. 

- Đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ 
tầng; đơn vị tổ chức sự kiện. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Công an huyện; Ban 
QLDT&PTDL huyện; Trung tâm Văn hóa TT-TT; UBND xã Bảo Hà và các xã, thị 

trấn; các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị liên quan. 

- Thành phần đại biểu mời dự khi mạc: Lãnh đạo các một số Sở, ban, ngành của 
tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đ/c Uỷ viên BTV 

Huyện ủy; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị 
trấn. 

4. Lễ Hội quế huyện Bảo Yên lần thứ Nhất - năm 2022 

- Thời gian và địa điểm tổ chức:  

+ Thời gian: Tổ chức cùng Hội chợ thương mại, ẩm thực. 

+ Địa điểm: Đường bờ kè Sông Hồng khu vực Di tích Đền Bảo Hà. 

- Thời gian, địa điểm khai mạc: Cùng Hội chợ thương mại, ẩm thực. 

- Nội dung hoạt động: Dựng các gian hàng bằng vật liệu tự nhiên, thân cây 
quế, giới thiệu các sản phẩm từ Quế,... 
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- Đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch: Phòng NN&PTNT. 

- Đơn vị chủ trì các sản phẩm giới thiệu tại Lễ hội: Trung tâm dịch vụ NN. 

- Đơn vị phối hợp: Công an huyện; Ban QLDT&PTDL huyện; UBND xã Bảo 

Hà và các xã, thị trấn; các Doanh nhiệp, hợp tác xã chế biến các sản phẩm từ Quế; 
các cơ quan đơn vị liên quan; đơn vị tổ chức sự kiện. 

- Thành phần đại biểu mời dự khi mạc: Cùng với Hội chợ thương mại, ẩm thực. 

5. Hội diễn văn nghệ quần chúng xã Bảo Hà lần thứ 11 năm 2022  

- Thời gian, địa điểm tổ chức:  

+ Thời gian: Dự kiến từ ngày 08/8 - 10/8/2022 (ngày 11/7 - 13/7 năm Nhâm 

Dần). 

+ Địa điểm: Do UBND xã Bảo Hà bố trí. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức công diễn:  

+ Thời gian: 20h00’, ngày 11/8/2022 (ngày 14/7 năm Nhâm Dần).  

+ Địa điểm: (dự kiến) tại sân lễ hội Đền Bảo Hà.  

- Đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện : UBND xã Bảo Hà. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, TT-TT; 
Ban QLDT và PTDL huyện; các cơ quan đơn vị, trường học địa bàn xã Bảo Hà. 

- Thành phần đại biểu mời dự: Do UBND xã Bảo Hà mời. 

6. Giải cờ tướng Lễ hội Đền Bảo Hà lần thứ I năm 2022  

- Quy mô: Cấp huyện. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức vòng loại: 

+ Thời gian: Từ ngày 08/8 - 10/8/2022 (ngày 11/7 - 13/7 năm Nhâm Dần); 

Khai mạc và tổ chức thi đấu từ 07h30’ ngày 08/8/2022. 

+ Địa điểm: Nhà văn hóa Bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức vòng chung kết: 

+ Thời gian: Từ 07h30’ ngày 11/8/2022 (Tức ngày 14/7 năm Nhâm Dần); 
Trao giải đêm tổng kết bế mạc lễ hội ngày 14/8/2022 (ngày 17/7 năm Nhâm Dần). 

+ Địa điểm: Tại khu vực di tích Đền Bảo Hà. 

- Đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch, điều lệ và tổ chức giải đấu: Trung tâm 

Văn hóa, TT-TT. 

- Thành phần tham dự giải: Các câu lạc bộ, người chơi cờ trong huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT và PTDL huyện; 

UBND xã Bảo Hà; các cơ quan đơn vị liên quan. 

- Thành phần đại biểu mời dự khai mạc và trao giải: Lãnh đạo UBND huyện; 

các, đơn vị liên quan; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bảo Hà; đơn vị tài trợ (nếu có).  

7. Hội thảo Kết nối phát triển du lịch tâm linh các di tích trên địa bàn 
huyện Bảo Yên, giai đoạn 2022-2025 và đến năm 2030 
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- Thời gian: Dự kiến 14h00’, ngày 12/8/2022 (Tức ngày 15/7 năm Nhâm 
Dần). 

- Địa điểm: Hội trường UBND xã Bảo Hà. 

- Nội dung: Đánh giá thực trạng, khai thác, phát huy giá trị văn hóa tại các di 
tích, đặc biệt là du lịch tâm linh trên địa bàn huyện và một số địa phương có di tích 

dọc Sông Hồng lân cận qua đó tạo động lực thúc đẩy sự giao lưu văn hóa và phát 
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025 và đến năm 2030. 

- Đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Du lịch tỉnh Lào Cai; 
Phòng quản lý di sản - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai; Văn phòng 

HĐND&UBND huyện; Phòng TC - KH; Ban QLDT&PTDL; UBND xã Bảo Hà; 
các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thành phần đại biểu mời dự: 

+ Lãnh đạo Sở Văn hóa và thể thao; Sở Du lịch; Phòng Nghiệp vụ Du lịch - 
Sở Du lịch; Phòng Quản lý Di sản - Sở Văn hóa và Thể thao. 

+ Lãnh đạo UBND: Huyện Văn Yên (Yên Bái), thành phố Lào Cai, thị xã Sa 

Pa, huyện Văn Bàn; Ban Quản lý các di tích: Đền Đông Cuông (Văn Yên, Yên 
Bái), Đền Thượng, Đền Đôi Cô Cam Đường (TP Lào Cai), Đền Mẫu (Sa Pa), Đền 
Cô Tân An (Văn Bàn). 

+ Thường trực Huyện ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; một số cơ quan, 

đơn vị liên quan thuộc huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn có di tích trên địa 
bàn huyện và các di tích trên địa bàn huyện Bảo Yên. 

8. Lễ cầu an, thả đèn hoa đăng 

- Thời gian: Bắt đầu từ 19h00’, ngày 12/8/2022 (ngày 15/7 năm Nhâm Dần). 

- Địa điểm: Di tích Đền Bảo Hà. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban QLDT và PTDL. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Văn hóa và 

Thông tin; Trung tâm Văn hóa TT-TT; UBND xã Bảo Hà. 

- Thành phần đại biểu mời dự: Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo 

UBND huyện; UBMTTQVN huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; một số cơ 
quan, đơn vị chuyên môn thuộc huyện; Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, 

UBMTTQVN xã Bảo Hà; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

9. Hội thi “Mâm lễ dâng Ông” 

- Thời gian: Dự kiến từ 08h00’, ngày 13/8/2022 (ngày 16/7 năm Nhâm Dần). 

- Địa điểm: Di tích Đền Bảo Hà. 

- Nội dung hoạt động: Mời các thôn bản xã Bảo Hà, các hộ dân, các hộ kinh 
doanh ki ốt xã Bảo Hà tham gia Hội thi. BTC chấm chọn 1 mâm lễ chay dâng 

Cung cấm, 1 mâm lễ mặn dâng vào cung Ông Hoàng Bẩy; các mâm lễ khác theo 
thứ tự đạt giải dâng tại các cung, các ban của Đền Bảo Hà. BTC trao giải đêm tổng 

kết bế mạc lễ hội ngày 14/8/2022 (Tức ngày 17/7 năm Nhâm Dần). 
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- Đơn vị xây dựng kế hoạch, thực hiện: Ban Quản lý DT&PTDL huyện 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: VP. HĐND&UBND huyện; Phòng Văn hóa và 
TT; Trung tâm Văn hóa TT-TT; UBND xã Bảo Hà, Bản Bảo Vinh; Công an 
huyện. 

- Thành phần đại biểu mời dự: Thường trực Huyện ủy, HĐND, Lãnh đạo 

UBND huyện; Ban Tổ chức lễ hội, Ban Giám khảo Hội thi; Đảng ủy, HĐND, 
UBND, UBMTTQVN xã Bảo Hà; Bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà; các đội thi. 

10. Lễ cúng khao quân 

- Thời gian: Từ 13h00’ - 15h00’, ngày 13/8/2022 (ngày 16/7 năm Nhâm Dần). 

- Địa điểm: Khu nội tự di tích Đền Bảo Hà. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý DT&PTDL huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và TT; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trung 

tâm Văn hóa TT-TT; UBND xã Bảo Hà. 

11. Dâng lễ của các đoàn đại biểu, các địa phương  

- Thời gian: Bắt đầu từ 15h00’ - 16h30’, ngày 13/8/2022 (ngày 16/7 năm 

Nhâm Dần). 

- Địa điểm: Di tích Đền Bảo Hà. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Quản lý DT&PTDL. 

- Đơn vị phối hợp: VP Huyện ủy; Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng 

Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa TT-TT; UBND xã Bảo Hà. 

- Thành phần đại biểu mời dự lễ: 

+ Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

+ Các đ/c UV BTV Tỉnh ủy; 

+ Lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; 

+ Thường trực HU, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; 

+ Các đ/c UV BTV Huyện ủy; 

+ Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

+ Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bảo Hà; Bí thư, Trưởng Bản Bảo Vinh; 

+ Các đơn vị công đức, đơn vị xây dựng. 

12. Khánh thành mộ Ông Hoàng Bẩy 

- Thời gian: Bắt đầu từ 16h30’ - 17h30’, ngày 13/8/2022 (ngày 16/7 năm 

Nhâm Dần). 

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

- Nội dung buổi lễ: Làm lễ tâm linh, khánh thành mộ Ông Hoàng Bẩy 

- Đơn vị chủ trì: Ban QLDA-ĐTXD huyện; Ban QLDT và PTDL; 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Văn 
hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, TT-TT; UBND xã Bảo Hà. 

- Thành phần đại biểu mời dự: 
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+ Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đ/c UV BTV Tỉnh ủy; 

+ Lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; 

+ 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 đơn vị công đức, đơn vị xây dựng; các đơn vị tài trợ, công đức. 

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

- Thời gian: Khai mạc 20h00’, ngày 13/8/2022 (ngày 16/7 năm Nhâm Dần). 

- 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. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT&PTDL huyện. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Tài 

chính - Kế hoạch; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Huyện đoàn; Công an huyện; Trung 
tâm Văn hóa, TT-TT; UBND xã Bảo Hà; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thành phần đại biểu mời dự: 

+ Đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

+ Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai; 

+ Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh; 

+ Bí thư, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; các huyện 

bạn (Quang Bình, Văn Yên, Lục Yên) và các huyện kết nghĩa (Nam Trà Mi, Hưng 
Nguyên, Đức Thọ, Hương Sơn); 

+ Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; 

+ Các đ/c UV BTV Huyện ủy; 

+ Các đ/c Thường trực Huyện ủy qua các thời kỳ; 

+ Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

+ Bí thư, Chủ tịch UBND 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. 

14. 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 

- Các đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Quản lý DT&PTDL; UBND xã Bảo Hà, 

UBND xã Tân An; BQL di tích Đền Cô Tân An huy động lực lượng tham gia. 
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- Đơn vị phối hợp thực hiện: Công an huyện Văn Bàn; Công an huyện Bảo 
Yên; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Yên; UBND xã Tân An; BQLDT 

Đền Cô Tân An. 

15. Lễ chính 

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00’, ngày 14/8/2022 (ngày 17/7 năm Nhâm Dần). 

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

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT và 
PTDL; Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Văn hóa, thể thao - 

TT; UBND xã Bảo Hà; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Nội dung buổi lễ: 

+ Đón tiếp đại biểu; 

+ Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu; 

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng: Trích đoạn Tuồng về sự tích Ông 
Hoàng Bẩy; các tiết mục văn nghệ của xã Bảo Hà và Trung tâm VH, TT - TT. 

+ Phát biểu khai mạc; 

+ Đánh trống khai hội; 

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

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức lễ hội; Ban QLDT&PTDL huyện; Văn 

phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, 
TT-TT; UBND xã Bảo Hà. 

- Thành phần đại biểu mời 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; 

+ Bí thư, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

+ Lãnh đạo UBND các huyện: huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang), huyện 
Văn Yên, Lục Yên (tỉnh Yên Bái) và các huyện kết nghĩa: Huyện Nam Trà Mi 

(Quảng Nam), huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), huyện Đức Thọ, Hương Sơn 
(tỉnh Hà Tĩnh). 

+ Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đ/c UV BTV 
Huyện ủy; 

+ Các đ/c nguyên Thường trực Huyện ủy Bảo Yên qua các thời kỳ; 

+ Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

+ Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; tổ quản lý di tích trên địa bàn 
huyện; 

+ Các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ; 
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+ Nhân dân và du khách. 

16. Lễ dâng hương 

- Thời gian: Từ 09h45’ - 10h30’, ngày 14/8/2022 (ngày 17/7 năm Nhâm 

Dần). 

- Địa điểm: Di tích Đền Bảo Hà. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND; Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Ban Quản lý DT&PTDL. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa, TT-TT; UBND xã Bảo Hà; các cơ 
quan, đơn vị liên quan. 

- Thành phần đại biểu dự lễ: Đại biểu dự Lễ chính. 

17. Các môn thể thao truyền thống 

- Thời gian: Từ 09h00’ - 11h00’, ngày 14/8/2022 (ngày 17/7 năm Nhâm Dần). 

- Địa điểm: Sân di tích Đền Bảo Hà. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, TT-TT. 

- Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý DT&PTDL, UBND xã Bảo Hà, các cơ quan 
đơn vị trường học trên địa bàn xã Bảo Hà, các cơ quan đơn vị liên quan.  

18. Bế mạc Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022 

- Thời gian: Bắt đầu từ 20h00’ ngày 14/8/2022 (ngày 17/7 năm Nhâm Dần). 

- 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; 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban Quản lý DT&PTDL 

huyện. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Nội vụ; 

Trung tâm VH, TT-TT; UBND xã Bảo Hà; đơn vị tổ chức sự kiện; Công an 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; 
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+ 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. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập danh sách gửi 
giấy mời, thẻ đeo, biển bàn, BTC, tiểu ban phục vụ; bố trí phương tiện đưa đón, 
tiếp đón, sắp xếp vị trí ngồi, bố trí nơi ăn nghỉ cho các đại biểu tỉnh, huyện bạn và 

nguyên lãnh đạo huyện về tham dự các sự kiện trong chương trình lễ hội Đền Bảo 
Hà năm 2022 theo chương trình chi tiết của kế hoạch. 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết các nhiệm vụ được giao chủ trì đảm bảo 

thực hiện tốt các sự kiện, hoạt động theo kế hoạch đề ra. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban QLDT&PTDL tham 

mưu giấy mời, thẻ đại biểu, biển để bàn cho các đại biểu tham dự chuỗi sự kiện 
trình UBND huyện phê duyệt. 

- Đôn đốc, thẩm định các bài phát biểu cho Lãnh đạo UBND huyện tại các sự 

kiện theo chức năng nhiệm vụ. Làm công tác tổ chức các sự kiện quan trọng trong 
chương trình lễ hội. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung, sự 
kiện theo kế hoạch đề ra. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDT&PTDL tham mưu UBND huyện xây dựng 
kế hoạch tổng thể, chi tiết Lễ hội; Quyết định thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban 

giúp việc; tham mưu tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lễ hội.  

- Xây dựng chương trình chi tiết các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện 
trong kế hoạch; là đầu mối, kiểm tra và tổng hợp tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong 

kế hoạch của các cơ quan, đơn vị báo cáo Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND 
huyện theo quy định. 

- Tham mưu các bài khai mạc, chúc mừng và bế mạc các sự kiện chính cho 
lãnh đạo huyện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tham mưu tổng hợp báo cáo 

kết quả tổ chức các sự kiện trong lễ hội Đền Bảo Hà và tại các địa phương, di tích 
danh thắng, các điểm du lịch trong huyện. 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động 

trong Lễ hội Đền Bảo Hà 2022 đến đông đảo nhân dân và du khách thập phương. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện, hoạt động 

theo kế hoạch đề ra. 

- Báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện các thủ tục liên quan đến công 
tác tổ chức các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo đúng quy định 
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- Kiểm tra, kiểm soát các nội dung văn nghệ, thể thao, gian hàng trưng bày, 
hoạt động viết sớ, các hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hóa phẩm ngoài luồng, 

xem quẻ, phán thẻ bói toán,... tại khu vực tổ chức Lễ hội. 

- Làm đầu mối khớp nối với đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động trong 

chương trình lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong chương trình 
lễ hội. 

- Kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội những 

vấn đề phát sinh để kịp thời chỉ đạo, giải quyết. 

- Đăng tải video clip quảng bá Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022 trên Cổng TTĐT 

của huyện. 

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

- Chủ trì, các hoạt động nghi lễ trong chương trình lễ hội. Chủ động tham 
mưu thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá lễ hội trên các phương tiện thông tin 
đại chúng cấp Trung ương và tỉnh Lào Cai; tham mưu các bài phát biểu cho lãnh 

đạo huyện trong các sự kiện giao chủ trì. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đề xuất các phương án 
sửa chữa, nâng cấp, chỉnh trang, trang trí khu vực di tích phục vụ lễ hội.  

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị các bài phát biểu theo 
chức năng, nhiệm vụ. 

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ban, đơn vị liên 

quan tổ chức vận động tài trợ cho lễ hội. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện đảm bảo điều kiện ăn nghỉ 

cho đại biểu và các cơ sở vật chất khác phục vụ lễ hội. 

- Tổng hợp kinh phí của các cơ quan, đơn vị liên quan trình UBND huyện phê 
duyệt, quyết toán kinh phí tổ chức lễ hội. 

- Trao đổi, đề nghị Công ty vệ sinh môi trường tăng cường thu gom rác thải, 
đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau thời gian tổ chức Lễ hội. 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơn vị liên quan xây 

dựng kế hoạch, tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp 
tham gia tài trợ cho lễ hội. 

- Phân công bộ phận trông giữ phương tiện, quản lý bến, bãi; hướng dẫn du 
khách. 

4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội:  

Kiểm tra, rà soát các đối tượng ăn xin trên địa bàn xã Bảo Hà trước, trong và 

sau thời gian tổ chức lễ hội; tham mưu cho UBND huyện văn bản trong việc phối 
hợp giải quyết tình trạng việc người dân của các địa phương khác đến khu vực Đền 
Bảo Hà ăn xin. 

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức Hội chợ thương mại trong chuỗi các hoạt 

động của Lễ hội; Mời các xã, thị trấn, các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, 
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tiểu thủ công nghiệp đăng ký gian hàng trưng bày tại Hội chợ; phối hợp với Trung 
tâm Văn hóa TT-TT, UBND xã Bảo Hà trong việc lắp đặt khung rạp gian hàng 

theo số lượng đăng ký, bảng treo của mỗi gian hàng kích thước đảm bảo thống 
nhất. 

- Tham mưu mời các doanh nghiệp tổ chức hội chợ thương mại, ẩm thực tại 
Bảo Hà. Tham mưu bài phát biểu cho lãnh đạo huyện khai mạc hội chợ thương 

mại. 

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác chỉnh trang, đảm bảo trật tự đô thị, 
các điều kiện về điện nước, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thời gian trước, 

trong và sau Lễ hội. 

- Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra trật tự đô thị, vệ sinh 

môi trường, giá cả, chất lượng hàng hóa dịch vụ, đổi tiền lẻ, ăn xin,... trên địa bàn 
xã Bảo Hà. 

6. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Chủ trì thực hiện Lễ hội Quế, các 

gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông, lâm nghiệp tiêu biểu của huyện tại 
các gian hàng của huyện. Tham mưu bài phát biểu cho lãnh đạo huyện khai mạc lễ 

hội Quế. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học trên địa bàn xã Bảo 

Hà căn cứ biên chế năm học, kế hoạch giảng dạy,... cử cán bộ, giáo viên, nhân viên 
tham gia phục vụ lễ hội; cử cán bộ, giáo viên tham gia BTC và các tiểu ban lễ hội; 

tham gia các tiết mục văn nghệ tại lễ hội. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Phối hợp với Ban QLDT và PTDL, 

các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân, cơ 
quan, doanh nghiệp tham gia tài trợ cho lễ hội. Thẩm định, tham mưu cho UBND 

huyện cấp kinh phí kịp thời cho các cơ quan để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

9. Phòng Nội vụ: Chủ trì tham mưu công tác thi đua khen thưởng phục vụ lễ 
hội Đền Bảo Hà 2022. 

10. Công an huyện 

- Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo giữ gìn 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 trước, trong và sau Lễ hội. 

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

11. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện 

- Xây dựng phóng sự trình chiếu tại lễ hội, xây dựng clip quảng bá Lễ hội 
Đền Bảo Hà năm 2022 và các di tích, danh thắng khác trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì tổ chức tuyên truyền, quảng bá trên hệ thống truyền thanh huyện, 

Báo, Đài tỉnh và trên cổng thông tin điện tử của huyện về kế hoạch tổ chức lễ hội, 
các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội. 
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- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế 
hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian tại lễ hội. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý DT&PTDT, đơn vị tổ chức sự kiện, các 
đơn vị liên quan lựa chọn, biên đạo, hướng dẫn tập luyện các tiết mục văn nghệ 

tiêu biểu biểu diễn trong chương trình nghệ thuật và chương trình văn nghệ chào 
mừng trong Lễ khai mạc, hội chợ thương mại... 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện trang trí khánh tiết, trang âm, 

ánh sáng tại các khu vực bố trí các hoạt động lễ hội; căng treo băng rôn, cờ, khẩu 
hiệu quảng bá lễ hội; kiểm tra vận hành tuyên truyền trên các cổng chào điện từ 

trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng lắp đặt các gian hàng giới thiệu sản 

phẩm tại chợ đêm. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện vận động xã hội hóa việc in ấn 
và treo băng rôn, phướn quảng bá Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022. 

12. Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, Phòng khám khu 
vực Bảo Hà: Trung tâm Y tế huyện chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn 

thực phẩm tại khu vực Bảo Hà; đảm bảo về lực lượng, phương tiện y tế, thuốc, vật 
tư y tế, cử nhân viên y tế thường trực khu vực tổ chức Lễ hội. 

13. Ban Quản lý Dự án - ĐTXD 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết các nhiệm vụ được giao chủ trì đảm bảo 
thực hiện tốt các sự kiện, hoạt động theo kế hoạch đề ra. 

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan lập phương án sửa chữa, nâng 

cấp, xây dựng kịp thời một số hạng mục thiết yếu phục vụ lễ hội (nếu có); Chỉ đạo 
đơn vị thi dọn dẹp vệ sinh các khu vực đang thi công tai di tích đảm bảo mỹ quan 

và các điều kiện tổ chức lễ hội. 

- Phối hợp các cơ quan đơn vị tổ chức các sự kiện, hoạt động của lễ hội đảm 

bảo theo nội dung kế hoạch đề ra. 

14. Huyện đoàn Bảo Yên: Chỉ đạo lực lượng đoàn viên của xã Bảo Hà tham 
gia các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao và các nghi thức rước trong 

chương trình lễ hội. 

15. UBND xã Bảo Hà 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt văn 

hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn xã. Huy động lực lượng Nhân dân tham gia 
thực hiện các nhiệm vụ tại lễ hội Đền Bảo Hà theo sự phân công của Ban tổ chức.  

- Chỉ đạo các thôn bản ở khu trung tâm tham gia Hội thi Mâm lễ dâng Ông; 
huy động Nhân dân tham gia tổng vệ sinh trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ 

hội. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý DT&PTDT và các 
đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang phục, lễ phục; xây 

dựng kịch bản và thực hiện phần lễ rước và các nội dung khác liên quan đến phần 
lễ, phần hội do BTC phân công. 
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- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đảm bảo giao thông và bảo trật 
tự an ninh, phục vụ lễ hội. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại trụ sở, hội trường để 

thực hiện một số nội dung trong chương trình lễ hội. 

16. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao 

tham gia tại lễ hội (đối với các xã được giao tham gia các hoạt động), đăng ký 
tham gia các sản phẩm tiêu biểu của địa phương tham gia trưng bày và giới thiệu 

tại lễ hội (qua Phòng kinh tế - Hạ tầng). 

- Cử diễn viên, vận động viên tham gia đăng ký, luyện tập các tiết mục văn 

nghệ, các môn thể thao tham gia tại lễ hội. 

- Tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn biết thời gian và các nội dung lễ hội 
để tham dự. 

17. Các cơ quan đơn vị giao chủ trì các nội dung theo kế hoạch, các tiểu 
ban phục vụ lễ hội 

- Các cơ quan đơn vị giao chủ trì các nội dung: Tham mưu cho UBND 

huyện, BTC, Tiểu ban xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết xong trước ngày 
10/7/2022. Lập dự toán chi tiết kinh phí gửi Ban Quản lý DT&PTDT tổng hợp gửi 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình lãnh đạo UBND huyện quyết định. 

- Các Tiểu ban phục vụ lễ hội: Căn cứ kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết 

của các hoạt động, chủ động tổ chức họp Tiểu ban để phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho các thành viên và triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. 

18. Đề nghị Sở Văn hóa, thể thao: Phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ UBND 

huyện, BTC lễ hội triển khai tổ chức thành công các nội dung lễ hội. 

19. Đề nghị Sở Du lịch: Giúp đỡ UBND huyện triển khai tổ chức Hội thảo du 

lịch; đưa các tin bài tuyên truyền lễ hội lên website du lịch của tỉnh. 

20. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn 
thông trên địa bàn cung cấp wifi miễn phí, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt 

trong khu vực lễ hội và phối hợp các hoạt động quảng bá về lễ hội. 

21. Đề nghị Công an tỉnh, Đội Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai: 

Hỗ trợ, phối hợp với Công an huyện Bảo Yên, Văn Bàn xây dựng phương án phân 
luồng, đảm bảo an toàn giao thông từ IC16 vào đến di tích trong suốt thời gian 

trước, trong và sau Lễ hội; cử lực lượng thường trực phòng cháy, chữa cháy khu di 
tích Đền Bảo Hà trong thời gian tổ chức lễ hội. 

22. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Phối hợp giúp đỡ duyệt nội dung 

các Chương trình văn nghệ chào mừng, kịch bản và nội dung phim phóng sự, 
chương trình nghệ thuật, tuyên truyền... đảm bảo đúng quy định. 

23. Đề nghị Văn phòng Huyện ủy: Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND 
huyện và các cơ quan liên quan tổ chức tiếp đón, bố trí nơi ăn nghỉ cho các đại 

biểu tỉnh, huyện bạn và nguyên lãnh đạo huyện về tham dự các sự kiện theo 
chương trình chi tiết của kế hoạch. 
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24. Đề nghị Ủy ban MTTQVN, các đoàn thể huyện: Phối hợp tuyên truyền, 
vận động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động lễ hội, huy động Nhân dân 

tham gia lễ rước, lễ khai mạc, các hoạt động trong chương trình lễ hội 

25. Đề nghị Đội trưởng Đội 4 Đội CSGT, Công an tỉnh Lào Cai; UBND 

huyện Văn Bàn; Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn 
Bàn, UBND xã Tân An, xã Tân Thượng huyện Văn Bàn; Trường PTTH số 2 

Bảo Yên 

- Phối hợp với huyện Bảo Yên xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính 
trị, trật tự an toàn giao thông, giải quyết tình trạng ăn xin tại khu vực Tân An, Bảo 

Hà; tham gia tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội theo Chương trình phối 
hợp trong việc quản lý, khai thác và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Đền 

Bảo Hà, huyện Bảo Yên và Đền Cô Tân An, huyện Văn Bàn. 

- Kính mời các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị bố trí 

thời gian dự các cuộc họp do UBND huyện Bảo Yên, BTC lễ hội tổ chức triển khai 
chuẩn bị các nội dung lễ hội.  

26. Điện lực Bảo Yên: Cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với BTC lễ hội và các cơ 

quan, đơn vị đấu nối, cung cấp nguồn điện để tổ chức các hoạt động lễ hội; đảm 
bảo cung cấp điện thường xuyên liên tục trước và trong thời gian tổ chức lễ hội (có 
phương án dự phòng khi mất điện cục bộ). 

27. Công ty nước sạch Bảo Hà: Phối hợp BTC lễ hội đảm bảo cung cấp 

nguồn nước sạch phục vụ các hoạt động trong lễ hội. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

- Kinh phí tổ chức lễ hội: Nguồn thu tại di tích và nguồn xã hội hóa. 

- Các cơ quan đơn vị, lập dự trù kinh phí thực hiện các nội dung được phân 

công gửi Ban tổ chức lễ hội (qua Ban Quản lý DT&PTDL tổng hợp). 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022, UBND huyện 

Bảo Yên đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện; các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn của huyện Bảo Yên được phân công, thành viên BTC lễ hội 

và các tiểu ban căn cứ triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Lào Cai; 
- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai; 

- Sở Du lịch tỉnh Lào Cai; 
- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBND các huyện, TX,TP tỉnh Lào Cai; 
- Các cơ quan, ban, ngành của huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trong kế hoạch; 
- TV BTC Lễ hội đền Bảo Hà năm 2022; 
- UBND các xã, thị trấn trong huyện; 

- UBND xã Tân An, Tân Thượng (huyện Văn Bàn); 
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Anh Dũng 
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BIỂU CHI TIẾT 

CHUỖI CÁC SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG TẠI LỄ HỘI ĐỀN BẢO HÀ NĂM 2022 

 

TT 
Nội dung các hoạt động 

chính 
Thời gian, địa điểm tổ chức Đơn vị chủ trì/thực hiện Đơn vị phối hợp 

1 
Giải Tennis - Cúp Đền 
Bảo Hà, xã Bảo Hà lần 
thứ I năm 2022 

  - Từ ngày 06/8 - 07/8/2022 (Tức 
ngày 09/7 - 10/7 âm lịch) 

Khai mạc 07h00’ ngày 06/8/2022 
  - Địa điểm: Sân Tennis huyện Bảo 

Yên (Khu Nhà khách UBND 
huyện) 

Trung tâm Văn hoá, TT-TT 
- Phòng Văn hóa và Thông tin 
- Ban QLDT&PTDL huyện 
- Một số cơ quan, đơn vị liên quan. 

2 

Giải bóng đá cúp Đền 
Bảo Hà, xã Bảo Hà lần 

thứ II năm 2022; Giao lưu 
bóng chuyền hơi xã Bảo 

Hà 

 - Dự kiến từ ngày 05/8 - 07/8/2022 
(Tức ngày 08/7 - 10/7 âm lịch) 

Khai mạc 07h30’ ngày 05/8/2022 
  - Địa điểm: Do UBND xã Bảo Hà 

bố trí. 

UBND xã Bảo Hà 

- Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Trung tâm Văn hóa TT-TT 
- Ban QLDT&PTDL huyện 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

3 
Hội chợ thương mại, ẩm 
thực lần thứ I năm 2022 

  Từ ngày 08/8 - 14/8/2022 

(Tức ngày 11/7 - 17/7 âm lịch). 
  Địa điểm: Đường bờ kè Sông 
Hồng. 

  Khai mạc 20h00’ ngày 08/8/2022 
tại Sân lễ hội di tích Đền Bảo Hà 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 
Xây dựng kế hoạch tổ chức 
Hội chợ thương mại. 

 

- Phòng Văn hóa và Thông tin 
- Công an huyện 

- Ban QLDT&PTDL huyện 
- Trung tâm Văn hóa TT-TT 
- UBND xã Bảo Hà và các xã, thị trấn 

- Các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị liên 
quan 
- Đơn vị tổ chức sự kiện. 

4 
Lễ hội Quế lần thứ I năm 

2022 

  Từ ngày 08/8 - 14/8/2022 
(Tức ngày 11/7 - 17/7 âm lịch). 
Địa điểm: Đường bờ kè Sông 

Hồng. 
Khai mạc 20h00’ ngày 08/8/2022 

tại Sân lễ hội di tích Đền Bảo Hà 

- Phòng NN&PTNT: Xây 

dựng kế hoạch tổ chức Lễ 
hội Quế 

- Công an huyện 
- Ban QLDT&PTDL huyện 
- UBND xã Bảo Hà và các xã, thị trấn 

- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã sản phẩm từ 
Quế; các cơ quan đơn vị liên quan. 

- Đơn vị tổ chức sự kiện. 

5 
Hội diễn văn nghệ quần 
chúng xã Bảo Hà lần thứ 
11 năm 2022 

Từ ngày 08/8 - 10/8/2022 
(từ ngày 11/7 - 13/7 âm lịch). 
Công diễn 20h00’ ngày 11/8/2022 

UBND xã Bảo Hà 
- Phòng Văn hóa và Thông tin 
- Trung tâm Văn hóa, TT-TT 
- Ban QLDT&PTDL huyện 
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(ngày 14/7 âm lịch) 

Địa điểm: Do UBND xã Bảo Hà bố 
trí. 

- Các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn 

xã Bảo Hà. 

6 
Giải cờ tướng lễ hội Đền 
Bảo Hà lần thứ I năm 

2022 

   Từ ngày 08/8 - 10/8/2022 (ngày 

11/7 - 13/7 âm lịch). 
- Khai mạc và tổ chức thi đấu từ 
07h30’ ngày 08/8/2022 

- Vòng chung kết: Từ 07h00’ ngày 
11/8/2022 (ngày 14/7 âm lịch). 

Trung tâm Văn hóa, TT-TT 

- Phòng Văn hóa và Thông tin 
- Ban QLDT&PTDL huyện 
- UBND xã Bảo Hà 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

7 

Hội thảo Kết nối phát 

triển du lịch tâm linh các 
di tích trên địa bàn huyện 
Bảo Yên giai đoạn 2022-

2025 và đến năm 2030 

Khai mạc 14h00’, ngày 12/8/2022 

(ngày 15/7 âm lịch) 
Địa điểm: tại Hội trường UBND xã 

Bảo Hà 

Phòng Văn hóa và Thông 
tin. 

- Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Du lịch Lào 

Cai 
- Phòng quản lý di sản - Sở Văn hóa và Thể 

thao 
- VP HĐND&UBND huyện 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Ban QLDT&PTDL 
- UBND xã Bảo Hà 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

8 
Lễ cầu an, thả đèn hoa 

đăng 

Bắt đầu 19h00’, ngày 12/8/2022 
(ngày 15/7 âm lịch) 

tại Sân di tích Đền Bảo Hà 

Ban QLDT và PTDL 

- VP HĐND&UBND huyện 
- Phòng Văn hóa và Thông tin 
- Trung tâm Văn hóa TT-TT 

- UBND xã Bảo Hà 
 

9 
Hội thi “Mâm lễ dâng 
Ông”. 

Từ 08h00’, ngày 13/8/2022 
(ngày 16/7 âm lịch) tại khu vực di 

tích Đền Bảo Hà 

Ban Quản lý DT&PTDL 
huyện 

- VP HĐND&UBND huyện 

- Phòng Văn hóa và TT 
- Công an huyện 
- Trung tâm Văn hóa TT-TT 

- UBND xã Bảo Hà 
- Bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà 

10 Lễ cúng khao quân 

Từ 13h00’ - 15h00’, ngày 

13/8/2022 
(ngày 16/7 âm lịch) tại khu nội tự 

di tích Đền Bảo Hà 

Ban Quản lý DT&PTDL 
huyện 

- Phòng Văn hóa và TT 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Trung tâm Văn hóa TT-TT 
- UBND xã Bảo Hà 
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11 
Dâng lễ của các đoàn đại 

biểu, các địa phương 

Từ 15h00’ - 16h30’, ngày 
13/8/2022 

(ngày 16/7 âm lịch) tại khu nội tự 
di tích Đền Bảo Hà 

Ban Quản lý DT&PTDL. 

- VP Huyện ủy 

- VP HĐND&UBND huyện 
- Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Trung tâm Văn hóa TT-TT 
- UBND xã Bảo Hà. 
 

12 
Khánh thành mộ Ông 
Hoàng Bẩy 

Bắt đầu từ 16h30’ - 17h30’, ngày 
13/8/2022 (ngày 16/7 âm lịch) 

tại Đồi Cấm di tích Đền Bảo Hà 

- Ban QLDA-ĐTXD 

- Ban QLDT và PTDL 

 

- VP HĐND&UBND huyện 

- Phòng Văn hóa và Thông tin 
- Trung tâm Văn hóa, TT-TT 

- UBND xã Bảo Hà. 
 

13 

Chương trình Nghệ thuật 

đặc biệt chào mừng Lễ 
hội Đền Bảo Hà năm 
2022 

Khai mạc 20h00’, ngày 13/8/2022 

(ngày 16/7 âm lịch) tại Sân lễ hội 
Đền Bảo Hà 

- Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

- Ban QLDT và PTDL 
huyện. 

- VP HĐND&UBND huyện 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Huyện đoàn 

- Công an huyện 
- Trung tâm Văn hóa, TT-TT 

- UBND xã Bảo Hà 
- Cc cơ quan, đơn vị liên quan. 
 

14 Lễ rước kiệu 
Bắt đầu 06h00’, ngày 14/8/2022 
(ngày 17/7 âm lịch) 

- Ban Quản lý DT&PTDL 

- UBND xã Bảo Hà 

- UBND xã Tân An 

- BQL di tích Đền Cô Tân 
An 

- Công an huyện Văn Bàn 

- Công an huyện Bảo Yên 
- Phòng Văn hóa và TT huyện Bảo Yên. 

- UBND xã Tân An 
- BQLDT Đền Cô Tân An. 

15 Lễ chính 
Bắt đầu 08h00’, ngày 14/8/2022 
(ngày 17/7 âm lịch) tại Sân lễ hội 

Đền Bảo Hà 

- Phòng Văn hóa và Thông 
tin 

- Ban QLDT và PTDL 
huyện.  

- Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 
 

- Văn phòng Huyện ủy 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Trung tâm Văn hóa TT-TT 
- UBND xã Bảo Hà 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan. 
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16 Lễ Dâng hương 
Bắt đầu 09h45’, ngày 14/8/2022 
(ngày 17/7 âm lịch) tai khu nội tự 
di tích Đển Bảo Hà 

- VP. HĐND&UBND huyện 

- Phòng Văn hóa và Thông 
tin 

- Ban Quản lý DT&PTDL. 

- Trung tâm Văn hóa, TT-TT 

- UBND xã Bảo Hà 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

 

17 

Trò chơi dân gian, môn 

thể thao: Cờ tướng, ném 
còn, kéo co, đẩy gậy… 

Bắt đầu 09h00’, ngày 14/8/2022 

(ngày 17/7 âm lịch) tại khu vực sân 
di tích Đền Bảo Hà 

Trung tâm Văn hóa, TT-TT 

- Ban Quản lý DT&PTDL 
- UBND xã Bảo Hà 
- Các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn 

xã Bảo Hà. 
- Các cơ quan đơn vị liên quan. 

 

18 
Bế mạc Lễ hội Đền Bảo 
Hà năm 2022 

Bắt đầu 20h00’, ngày 14/8/2022 
(ngày 17/7 âm lịch) tại Sân lễ hội 
Đền Bảo Hà 

- Phòng Văn hóa và Thông 

tin 
- Ban Quản lý DT&PTDL 

huyện. 

- VP HĐND&UBND huyện 
- Phòng Nội vụ 

- Công an huyện  
- Trung tâm Văn hóa TT-TT 
- UBND xã Bảo Hà 

- Đơn vị tổ chức sự kiện. 
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