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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ giỗ Mẫu đền Lăng Sương năm 2020 

  
 

Căn cứ Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện 

Thanh Thủy về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

trên địa bàn huyện Thanh Thủy. UBND huyện Thanh Thuỷ xây dựng kế hoạch 

tổ chức Lễ giỗ Mẫu đền Lăng Sương năm 2020 cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các bậc tiền 

nhân; giáo dục truyền thống đạo lý "uống nước, nhớ nguồn" của con người Việt 

Nam; góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về "Bảo vệ 

và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" đã được UNESCO 

ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

 - Nâng cao ý thức trách nhiệm, khích lệ cộng đồng tự nguyện tham gia 

các hoạt động bảo vệ di sản, đồng thời phát huy tính sáng tạo của các chủ thể 

đang nắm giữ, thực hành di sản văn hóa phi vật thể; đáp ứng yêu cầu công tác 

quản lý di sản văn hóa và góp phần thúc đẩy các hoạt động quảng bá di sản, văn 

hóa, phát triển du lịch của huyện Thanh Thủy nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung. 

 2. Yêu cầu 

 Tổ chức các nghi lễ truyền thống phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết 

kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Đảm bảo các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Quy mô: UBND huyện chỉ đạo; giao cho UBND xã Đồng Trung chủ 

trì phối hợp với Ban quản lý di tích quốc gia đền Lăng Sương và các đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện theo kế hoạch. 
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2. Tổ chức phần lễ 

 2.1. Lễ cáo tế 

 - Thời gian: Bắt đầu từ 14h30’ ngày 08/12/2020 (tức ngày 24/10 năm Canh Tý) 

 - Nội dung: 

 + Dâng lễ cáo tế. 

 + Dâng hoa, sửa lễ. 

 + Tế lễ theo nghi lễ truyền thống. 

 - Thành phần: mời Thường trực Huyện ủy, HĐND; Lãnh đạo UBND 

huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban quản lý di tích quốc 

gia đền Lăng Sương, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn 

thể xã Đồng Trung. 

 2.2. Lễ giỗ Mẫu 

 - Thời gian: Từ 07 giờ, ngày 09/12/2020 (tức ngày 25/10 năm Canh Tý). 

 - Nội dung: 

 + Rước lễ vật (từ Gò Đống Bò về đền). 

 + Dâng lễ vật. 

 + Dâng hoa, sửa lễ. 

 + Khai mạc. 

 + Gióng trống, thỉnh chiêng. 

 + Tế lễ theo nghi lễ truyền thống. 

 + Dâng hương. 

 - Thành phần: 

+ Đại biểu tỉnh: Mời lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

+ Đại biểu huyện: Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể của huyện và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. 

 + Đại biểu xã: Mời Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo 

Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã Đồng Trung; Bí thư chi 

bộ, Trưởng các khu dân cư xã Đồng Trung. 

 + Ban quản lý di tích quốc gia đền Lăng Sương. 
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 + Đại biểu huyện bạn: Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì; Lãnh đạo UBND 

xã Minh Quang huyện Ba Vì, Hà Nội. 

 + Đại diện một số cá nhân, tổ chức tiêu biểu công đức cho đền Lăng Sương 

 2.3. Lễ yên vị 

 - Thời gian: 15 giờ, ngày 10/12/2020 (tức ngày 26 tháng 10 năm Canh Tý) 

 - Thành phần: Ban Tổ chức Lễ giỗ Mẫu, Ban quản lý di tích quốc gia đền 

Lăng Sương. 

 3. Giao lưu văn nghệ quần chúng 

 - Thời gian: Khai mạc 19h30’, ngày 08/12/2020 (tức ngày 24/10 năm Canh Tý) 

 - Địa điểm: Sân lễ hội - Di tích quốc gia đền Lăng Sương 

(Có kế hoạch riêng) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 Tham mưu cho UBND huyện quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ giỗ 

Mẫu và hướng dẫn tổ chức các nghi lễ theo quy định hiện hành. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Phối hợp với Ban tổ chức buổi lễ, UBND xã Đồng Trung bố trí đón tiếp 

đại biểu, khách mời về dự lễ. 

3. UBND xã Đồng Trung 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức Lễ giỗ Mẫu, 

Chương trình giao lưu văn nghệ theo kế hoạch. 

- Phối hợp với Công an huyện bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh 

trật tự. Tập trung đội tế, tổ chức đội hình rước lễ vật, tế lễ. 

- Chỉ đạo công tác vệ sinh các trục đường chính trên địa bàn xã, khu vực 

xung quanh khuôn viên, sân trung tâm di tích. 

- Huy động 04 nữ làm nhiệm vụ lễ tân. 

- Liên hệ Đội Cồng chiêng Mường Bi, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh 

Hòa Bình diễn tấu Cồng chiêng chương trình rước lễ vật và Lễ tế. 

- Phát hành giấy mời dự Lễ giỗ Mẫu năm 2020. Bố trí địa điểm ăn trưa 

cho đại biểu, khách mời. 
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4. Ban quản lý di tích quốc gia đền Lăng Sương 

- Chuẩn bị các lễ vật phục vụ Lễ giỗ Mẫu theo truyền thống. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Đồng Trung chuẩn bị địa điểm và toàn 

bộ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ buổi lễ. 

- Chuẩn bị tăng âm, loa máy, bàn ghế đại biểu, khách mời…phục vụ buổi lễ 

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ (nếu có), bố trí bãi đỗ xe và lực 

lượng trông giữ xe trong thời gian diễn ra buổi lễ. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Đồng Trung bố trí tổ viết sớ, tổ cụ từ, 

v.v…đảm bảo cho đại biểu và nhân dân hành lễ. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự trù kinh phí, trình lãnh 

đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt. 

- Phối hợp với Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu về dự lễ. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý di tích quốc gia đền Lăng Sương, 

UBND xã Đồng Trung trang trí toàn bộ khánh tiết buổi lễ, khuôn viên di tích. 

 - Tổ chức tuyên truyền trực quan: cờ Tổ quốc, cờ hội, băng zôn, panô trên 

trục đường 317 khu vực gần đường vào đền Lăng Sương và trục đường từ tỉnh 

lộ 317 vào đền Lăng Sương, trục đường 317G, khu vực Gò Đống Bò và tuyến 

đường rước lễ vật. 

6. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 

- Biên tập nội dung, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Lễ giỗ Mẫu đền Lăng Sương để 

thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, hành lễ. 

- Bố trí phóng viên ghi hình, chụp ảnh tư liệu, đưa tin buổi lễ để phục vụ 

công tác tuyên truyền, quảng bá. 

7. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với UBND xã Đồng Trung xây dựng phương án, bố trí lực 

lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Lễ giỗ Mẫu. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Thẩm định dự trù kinh phí trình UBND huyện phê duyệt và hướng dẫn 

thanh, quyết toán theo quy định hiện hành. 
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9. Chi nhánh Điện lực Thanh Thủy 

Phối hợp với các cơ quan, đảm bảo nguồn điện ổn định để tổ chức buổi lễ; 

bố trí cán bộ thường trực tại đền Lăng Sương phụ trách kỹ thuật điện trong thời 

gian diễn ra buổi lễ. 

10. Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện 

 Chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực 

hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các điều kiện phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới. 

 Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy bố trí lực lượng trực y tế tại đền Lăng 

Sương trong thời gian diễn ra buổi lễ. 

 11. UBND xã Tu Vũ 

 Cử 01 đội cồng chiêng (20 người) phục vụ buổi Lễ Cáo tế từ 14 giờ, ngày 

08/12/2020 (tức ngày 24/10 năm Canh Tý). 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ giỗ Mẫu đền Lăng Sương năm 2020. 

UBND huyện yêu cầu  các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL; 

- TTHU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VH&TT; 

- CVP, PCVP; 

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- UBND xã Đồng Trung; 

- BQL đền Lăng Sương; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

  
Nguyễn Văn Đức 
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