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Thực hiện văn bản số 109/SVHTTDL-QLDS ngày 03/02/2023 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du Lịch về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà 

nước về lễ hội năm 2023. Để tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà 

nước về lễ hội năm 2023, trọng tâm là lễ hội Xuân diễn ra sau Tết nguyên đán 

Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc yêu 

cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức hoạt động lễ hội năm 2023 bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, giữ 

gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt 

đẹp của địa phương; chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn 

minh trong lễ hội; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu 

lợi bất chính; hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ 

đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch, xóc thẻ, xin quẻ; di dời “hiện vật lạ” không phù 

hợp với thuần phong mỹ tục ra khỏi khuôn viên di tích; không đốt đồ mã; quản 

lý việc đặt hòm công đức theo quy định, phân công lực lượng thu gom tránh để 

xảy ra tình trạng rải(đặt, cài) tiền lẻ, tiền công đức không đúng nơi quy định. 

2. Triển khai các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tham 

gia lễ hội, không để xảy ra các hành vi chen lấn, tranh cướp; có phương án xử lý 

kịp thời những tình huống phát sinh trong lễ hội, trường hợp xảy ra mất an ninh 

trật tự phải yêu cầu tạm ngừng việc tổ chức theo quy định hiện hành. Tổ chức 

các phương án về an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống 

cháy nổ; giữ gìn cảnh quan môi trường trong khu vực di tích và nơi thờ tự; có 

nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của du khách tham gia lễ hội. 
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3. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong các hoạt động lễ hội, đẩy mạnh giám sát để 

đánh giá nguy cơ và kịp thời ứng phó dịch bệnh trong mọi tình huống.  

4. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý và tổ chức lễ hội. Kịp thời ngăn chặn 

và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ  hội để 

trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; lôi 

kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà 

đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện 

nếp sống văn minh. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các nhiệm 

vụ được giao; phát hiện xử lý kịp thời và có biện pháp chấn chỉnh những trường 

hợp vi phạm.  

5. Tổ chức thực hiện quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội 

theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2023 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn 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. 

6. Giao Phòng Văn hóa & Thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị liên 

quan và UBND các xã, thị trấn kiểm tra và đôn đốc thực hiện. Tổng hợp báo về  

UBND huyện và Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Nam Định theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VH-TT&DL; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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