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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo 

 tổ chức Lễ hội truyền thống chùa Cổ Lễ năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 7141/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND huyện 

Trực Ninh về việc thành lập Ban chỉ đạo Lễ hội truyền thống chùa Cổ Lễ năm 

2022; Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ thành viên như sau: 

1. Ông Hà Quang Vinh- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban: Phụ trách 

chung. 

2. Ông Nguyễn Quang Trình - Chủ tịch UBND thị trấn Cổ Lễ, Phó trưởng 

ban: 

- Bố trí nhân lực, tổ chức các hoạt động Lễ hội đảm bảo nguyên tắc tại Điều 5 

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ 

hội.  

- Tuyên truyền, vận động nhân dân, lực lượng của 5 cửa họ trên địa bàn thị 

trấn Cổ Lễ tham gia lễ hội theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP 

ngày 29/8/2018. 

 - Phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật 

đối với các trường hợp vi phạm hoạt động văn hoá- thể thao, lấn chiếm khuôn viên 

di tích, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Phối hợp với Phòng Lao 

động- Thương binh và Xã hội hỗ trợ, giải quyết chính sách cho đối tượng hành khất; 

không để các đối tượng hành khất ăn xin tại Chùa Cổ Lễ trong thời gian diễn ra lễ 

hội. 

- Phối hợp với Trụ trì Chùa Cổ Lễ tiếp đón khách mời, đoàn quay phim tư 

liệu Lễ hội. 

- Báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lễ hội về UBND huyện và Ban chỉ đạo 

huyện (qua Phòng Văn hóa- Thông tin). 

3. Thượng tọa Thích Tâm Vượng - Trụ trì Chùa Cổ Lễ, Phó trưởng ban: 

- Tổ chức phần nghi lễ theo quy định. 

- Chuẩn bị các điều kiện hậu cần, đón tiếp khách mời, tư liệu, điều kiện đoàn 

quay phim làm việc trong thời gian diễn ra lễ hội. 

- Phối hợp với lực lượng Công an bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, 

phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, UBND thị trấn Cổ Lễ đảm bảo vệ sinh môi trường. 
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- Hướng dẫn việc đặt tiền lễ đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng nguồn 

thu từ hoạt động lễ hội hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng mục đích. 

- Tổng kết hoạt động của lễ hội sau khi kết thúc lễ hội. 

4. Ông Vũ Giao Hưởng- Trưởng Phòng Văn hóa- Thông tin, Phó trưởng ban:  

- Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về lễ hội 

truyền thống Chùa Cổ Lễ năm 2022. Phối hợp với Thanh tra sở Văn hoá- Thể thao 

và Du lịch kiểm tra các hoạt động lễ hội theo kế hoạch. Tham mưu giúp UBND 

huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý 

theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm hoạt động văn hoá- thể thao, vệ 

sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. 

- Phối hợp với Bảo tàng tỉnh, UBND thị trấn Cổ Lễ, trụ trì Chùa Cổ Lễ tham 

mưu giúp UBND huyện đảm bảo các điều kiện quay phim, ảnh chuẩn bị tư liệu, hồ 

sơ trình Bộ Văn hóa công nhận Lễ hội truyền thống chùa Cổ Lễ là di sản văn hóa phi 

vật thể cấp Quốc gia. 

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động Lễ 

hội truyền thống Chùa Cổ Lễ năm 2022 về UBND huyện. 

5. Ông Mai Văn Chiến- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Ủy viên: Phối hợp 

với Phòng Văn hóa-Thông tin hướng dẫn, đôn đốc công tác tuyên truyền lễ hội; chỉ 

đạo, hướng dẫn các đoàn thể vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành đúng quy 

định tham gia hoạt động lễ hội. 

6. Ông Phạm Văn Vinh- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ủy 

viên: Phối hợp với Công an huyện, UBND thị trấn Cổ Lễ đảm bảo công tác an ninh 

trật tự trong những ngày diễn ra lễ hội. 

7. Ông Đặng Quốc Chiến - Trưởng Công an huyện, Ủy viên: Xây dựng  và tổ 

chức thực hiện Phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo 

an toàn giao thông trước, trong và sau lễ hội. Phối hợp UBND thị trấn Cổ Lễ, các 

ngành liên quan kiểm tra các hoạt động văn hoá- thể thao và kinh doanh dịch vụ; 

không để các hoạt động tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ 

bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại lễ hội. 

8. Ông Nguyễn Quang Thạo - Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, Ủy viên: 

Hướng dẫn sử dụng việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và 

tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. 

9. Ông Nguyễn Đại Đằng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy 

viên: Phối hợp với UBND thị trấn Cổ Lễ đảm bảo vệ sinh khu trung tâm huyện, khu 

vực Chùa Cổ Lễ trước, trong và sau khi diễn ra lễ hội. 

10. Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy 

viên: Phối hợp với UBND thị trấn Cổ Lễ giải quyết chính sách cho đối tượng hành 

khất; không để các đối tượng hành khất ăn xin làm mất cảnh quan Chùa Cổ Lễ trong 

thời gian diễn ra lễ hội. 

11. Ông Trần Văn Long - Trưởng Phòng Nội Vụ, Ủy viên: Hướng dẫn, đôn 

đốc tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian diễn ra lễ hội. 
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12. Ông Nguyễn Xuân Phương - Chánh VP HĐND-UBND huyện, Ủy viên: 

Theo dõi tình hình, đôn đốc tổ chức các hoạt động của lễ hội, báo cáo Trưởng Ban 

chỉ đạo huyện. 

13. Ông Đỗ Văn Hiếu- Trưởng phòng Y tế, Ủy viên: Phối hợp với Trung tâm 

Y tế huyện hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống COVID- 19; phun thuốc 

khử trùng tiêu độc khu vực Chùa Cổ Lễ và khuân viên trụ sở Huyện uỷ, HĐND, 

UBND huyện; phối hợp với UBND thị trấn Cổ Lễ bố trí đội cấp cứu tại chùa để cấp 

cứu cho khách đi lễ hội bị đau, ốm đột xuất. Lựa chọn công chức Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

14. Ông Vũ Mạnh Cường- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy viên: Đôn 

đốc, kiểm tra các cơ quan đơn vị chỉnh trang khuôn viên trụ sở, khu trung tâm 

huyện; phối hợp với các cơ quan liên quan giải tỏa hàng lang an toàn giao thông trên 

các trục đường trung tâm huyện.  

15. Ông Bùi Duy Miên- Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cổ Lễ, Ủy viên: Tham 

mưu giúp đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Cổ Lễ tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

16. Thượng tọa Thích Thanh Hùng - Phó Ban Trị sự Phật giáo huyện, Ủy 

viên: Tham mưu giúp Trụ trì Chùa Cổ Lễ tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

Thông báo này là cơ sở để các Thành viên BCĐ tổ chức thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: BCĐ. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hà Quang Vinh 
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