
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SI MA CAI 

    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                

Số:        /KH-UBND       Si Ma Cai, ngày      tháng 01 năm 2020 
  

KẾ HOẠCH 

Tham gia Lễ hội Đền Thượng Xuân Canh Tý năm 2020 

 Căn cứ kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 18/11/2019 của UBND thành phố 

Lào Cai về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các Lễ hội truyền 

thống và Lễ Hội Đền Thượng xuân Canh Tý năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai xây dựng kế hoạch tham gia Lễ hội Đền 

Thượng Xuân Canh Tý năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tham gia Lễ hội Đền Thượng Xuân Canh Tý năm 2020 nhằm phát huy tinh 

thần yêu nước, thi đua lao động sản xuất, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); 73 năm ngày thành lập 

Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947-05/3/2020); đồng thời góp phần quảng bá, giới 

thiệu hình ảnh các tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển kinh tế xã hội, nét văn 

hóa đặc trưng của huyện Si Ma Cai; tạo cơ hội giao lưu văn hóa, trao đổi sản phẩm 

giữa các huyện trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành trên cả nước.  

Việc tham gia Lễ hội phải đảm bảo trang trọng, an toàn và tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG 

1. Tham dự lễ dâng hương 

Tham gia đoàn dâng hương Đức Thánh Trần của tỉnh tại Đền Thượng thành 

phố Lào Cai: 01 mâm Lễ. 

2. Tham gia gian hàng trưng bày  

Tham gia 01 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của nông 

nghiệp, đặc sản địa phương như: Tam thất, Đương quy, Thịt treo, Đậu tương, gạo 

Sín Chéng, trứng vịt Sín Chéng, lạc đỏ, ớt khô, rượu Mản Thẩn, các loại rau địa 

phương; Hàng thủ công do địa phương làm ra, các sản phẩm trang phục truyền thống 

của nhân dân các dân tộc huyện Si Ma Cai. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian 

Từ ngày 05 đến 09 tháng 2 năm 2020 (tức ngày 12 đến 16 tháng Giêng năm 

Canh Tý). 

2. Địa điểm 

Khu vực Đền Thượng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. 

3. Thành phần 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện 

- Văn phòng Huyện ủy 

- Văn phòng HĐND - UBND huyện  



- Phòng Văn hóa- TT. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể Thao - Truyền thông 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tham gia Lễ hội Đền Thượng trích từ nguồn ngân sách huyện. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa- TT 

Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tham gia Lễ hội Đền Thượng 

Xuân Canh Tý năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện; cử công chức tham gia phục 

vụ đoàn dâng hương huyện Si Ma Cai tại Lễ Dâng hương. 

Chuẩn bị Lễ dâng hương, tham mưu UBND huyện xây dựng gian hàng trưng 

bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của huyện Si Ma Cai; Lập dự toán 

kinh phí tham gia Lễ hội Đền Thượng Xuân Canh Tý năm 2020 gửi Phòng Tài 

chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện phê duyệt; Phối hợp với Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao - Truyền thông bố trí cán bộ giới thiệu tại gian hàng. 

2. Phòng Nội vụ 

Phối hợp với Phòng Văn hóa -TT tham mưu UBND huyện ban hành Quyết 

định thành lập đoàn tham gia Lễ hội Đền Thượng Xuân Canh Tý năm 2020. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Thẩm định trình UBND huyện phê duyệt kinh phí đảm bảo việc tham gia Lễ 

hội Đền Thượng Xuân Canh Tý năm 2020 đạt kết quả cao. 

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

Cử cán bộ tham gia thiết kế, trang trí khánh tiết, giới thiệu tại gian hàng trưng 

bày quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm tiêu biểu và thành tựu phát triển kinh tế, 

xã hội của huyện Si Ma Cai. 

Bố trí xe vận chuyển các sản phẩm trưng bày gian hàng tại Lễ hội Đền Thượng 

Xuân Canh Tý năm 2020 tại thành phố Lào Cai. 

Trên đây là kế hoạch tham gia Lễ hội Đền Thượng Xuân Canh Tý năm 2020 

UBND huyện Si Ma Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND, UBND huyện ; 

- Ban tuyên giáo HU; 

- UBND thành phố Lào Cai; 

- Phòng Văn hóa -TT; 

- Phòng Tài chính-KH; 

- Phòng Nội vụ; 

- Trung tâm VHTT-TT; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Giàng Sín Chớ 
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