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KẾ HOẠCH  

Về việc tổ chức Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ năm 2021 

 
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2021; Thông báo Kết luận số 78- 

TB/HU ngày 15/01/2021 của Thường trực Huyện ủy về việc tổ chức Lễ hội Đền 

mẫu Âu Cơ năm 2021, UBND huyện Hạ Hoà xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội 

Đền Mẫu Âu Cơ, cụ thể như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức Lễ hội nhằm tri ân công đức Tổ tiên, các bậc tiền nhân trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; khơi dậy truyền thống yêu nước và tinh thần 

đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và 

hội nhập quốc tế. 

- Thông qua các hoạt động của Lễ hội góp phần bảo tồn và phát huy truyền 

thống lịch sử văn hóa của dân tộc; quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch, thu hút 

khách trong và ngoài nước về với Hạ Hòa; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế 

- xã hội của huyện. 

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân mới; đồng thời, cổ vũ động 

viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; 

tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động của Lễ hội tổ chức theo đúng quy định của pháp luật; vừa 

sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Lễ hội tổ 

chức trọng thể, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, với nội dung phong phú, 

phát huy được giá trị di sản, thu hút được nhân dân, du khách trong và ngoài huyện 

đến với Hạ Hòa. 

- Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao với hình thức đa dạng, phong 

phú, tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo tính hấp dẫn cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa sâu 

sắc, thu hút được đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia.  

B. TỔ CHỨC LỄ HỘI ĐỀN MẪU ÂU CƠ 

I. PHẦN LỄ 

1. Lễ dâng hương ngày Tiên thăng (ngày giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ) 

- Thời gian: Từ 08h30', thứ 7, ngày 25 tháng Chạp năm Canh Tý (tức ngày 

06/02/2021). 

- Địa điểm: Tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ - xã Hiền Lương. 
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- Thành phần tham dự:  

+ Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

thành viên BTC Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

+ Một số con em quê hương Hạ Hòa hiện đang công tác ở tỉnh giữ chức vụ 

từ Phó Giám đốc Sở, ngành và tương đương trở lên. 

+ Các đồng chí Uỷ viên BTV Đảng uỷ, lãnh đạo Thường trực HĐND, 

UBND, Uỷ ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xã Hiền Lương. 

2. Lễ tế Tam vị Đức Ông 

- Thời gian: Từ 07h00', thứ 3, ngày Mồng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu (tức 

ngày 16/02/2021). 

- Địa điểm: Đình Đức Ông - Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ. 

- Tổ chức nghi thức tế Tam vị Đức Ông: UBND xã Hiền Lương chủ trì. 

- Nội dung: UBND xã Hiền Lương tổ chức lựa chọn và luyện tập đội tế theo 

nghi thức truyền thống và kịch bản của Ban Tổ chức Lễ hội.  

- Thành phần tham dự 

+ Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

thành viên BTC Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

+ Các đồng chí Uỷ viên BTV Đảng uỷ, lãnh đạo Thường trực HĐND, 

UBND, Uỷ ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xã Hiền Lương. 

3. Lễ rước kiệu và Lễ tế nữ quan (chính lễ) 

3.1. Phần rước kiệu 

- Thời gian: Từ 7h00', thứ 5, ngày Mồng 7 tháng Giêng năm Tân Sửu (tức 

ngày 18/02/2021). 

- Địa điểm: Từ Đình Đức Ông về sân hành lễ Đền Mẫu Âu Cơ. 

- Nội dung: Rước Linh ngai Ngài Đột Ngột Cao Sơn theo nghi thức truyền 

thống và kịch bản của Ban Tổ chức Lễ hội. 

- Thành phần tham gia Đoàn rước kiệu: Các đồng chí Thường trực Huyện 

ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Ban Thường 

vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; nhân dân và cán bộ xã Hiền Lương. 

- Tổ chức tuyển chọn và luyện tập đội rước kiệu: 

+ Số lượng 02 chiến sỹ quân đội (01 cầm cờ Tổ quốc; 01 cầm cờ Lễ hội); 86 

nam thanh niên (gồm: 50 người tham gia đội cờ, 16 người tham gia đội chấp kích 

bát bửu, 20 người tham gia đội kiệu nam) và 49 thiếu nữ (gồm: 20 người tham 

gia kiệu nữ; 08 người tham gia đội tráp hương, hoa, trầu cau và 21 nữ thanh tân 

trong đội tế nữ quan), có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt. Tổ chức tuyển chọn 

tại Ban CHQS huyện, Trường THPT Xuân Áng và xã Hiền Lương. 

+ Tổ chức luyện tập đội rước: Ban Quản lý Đền Mẫu Âu Cơ chủ trì phối hợp 

với Phòng Văn hóa và TT, Trường THPT Xuân Áng, Tổ nghi lễ tổ chức luyện tập 

đội rước theo nghi thức truyền thống và kịch bản của Ban Tổ chức Lễ hội. 
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3.2. Phần Tế nữ quan 

- Thời gian: Từ 08h00', thứ 5, ngày Mồng 7 tháng Giêng năm Tân Sửu. 

- Địa điểm: Sân hành lễ - Khu di tích lịch sử Đền Mẫu Âu Cơ. 

- Nội dung: Thực hiện Lễ tế Nữ quan theo nghi thức truyền thống và kịch 

bản đã được phê duyệt. 

- Tổ chức luyện tập đội tế Nữ quan: 

+ Số lượng 21 nữ thanh tân (gồm: Chủ tế; 02 phó tế; 08 bồi tế; 04 sắp lễ; 02 

đón lễ; 02 đón cờ; 01 Đông xướng; 01 Tây xướng). 

+ Tổ chức luyện tập đội tế Nữ quan: Ban Quản lý Đền Mẫu Âu Cơ chủ trì, 

phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trường THPT Xuân Áng, Tổ nghi lễ 

tổ chức luyện tập đội tế Nữ quan theo nghi thức truyền thống và kịch bản đã được 

phê duyệt. 

* Tổ chức hợp luyện nội dung rước kiệu và tế Nữ quan: 

+ Lần 1: Ngày 26 tháng Chạp năm Canh Tý (tức ngày 07/02/2021). 

+ Lần 2: Ngày mồng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu (tức ngày 17/02/2021). 

4. Thành phần tham dự và khách mời  

* Đại biểu tỉnh Phú Thọ 

- Đại biểu đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo 

UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh. 

- Đại biểu Ủy viên BTV Tỉnh ủy (phụ trách huyện Hạ Hòa). 

- Đại biểu đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh Phú Thọ; các cơ quan báo, đài của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

* Đại biểu huyện Hạ Hoà 

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo 

HĐND, lãnh đạo UBND huyện. 

- Các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy đang sinh sống trên địa bàn 

huyện Hạ Hòa.  

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. 

- Ban Tổ chức Lễ hội, các bộ phận phục vụ Lễ hội. 

- Đại biểu xã Hiền Lương: Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ 

tịch Uỷ ban MTTQ, lãnh đạo HĐND, UBND xã. 

* Đại biểu các huyện bạn 

+ Đại biểu Thường trực Huyện ủy huyện Thanh Oai, thành phố hà Nội. 

+ Ban Quản lý Đền Lạc Long Quân - huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. 

II. PHẦN HỘI 

1. Thời gian: Khai mạc bắt đầu từ 08h00', thứ 4, ngày Mồng 6 tháng Giêng 

năm Tân Sửu (tức ngày 17/02/2021). 

2. Địa điểm: Sân hội - Khu di tích lịch sử Đền Mẫu Âu Cơ. 
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3. Nội dung các hoạt động 

- Các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian 

+ Tổ chức thi đấu 06 môn thể thao, gồm: Bóng chuyền da (nam); bóng 

chuyền hơi (nữ); kéo co; đẩy gậy; cờ tướng; cờ vua. 

+ UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, các Trường THPT đăng ký và 

tham gia thi đấu ít nhất 03 trong tổng số 06 môn thể thao. 

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện. 

- Tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ và diễn xướng văn hóa dân 

gian truyền thống 

+ Nội dung, chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, ca 

ngợi sự phát triển kinh tế - xã hội, ca ngợi truyền thống cần cù trong lao động sản 

xuất của nhân dân Hạ Hoà anh hùng; ca ngợi những giá trị tốt đẹp của văn hóa 

dân gian truyền thống. 

+ Thể loại: Các ca khúc hiện đại và các tiết mục diễn xướng văn hóa dân 

gian truyền thống như: Xoan, dân ca, Trầu văn...  

+ Thời lượng: 90 phút đến 120 phút (bắt đầu từ 8h30', ngày Mồng 6 tháng 

Giêng năm Tân Sửu, tức ngày 17/02/2021). 

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện. 

- Tổ chức giao lưu các câu lạc bộ hát Xoan 

+ Thời gian: Khai mạc 08h00', ngày Mồng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu (tức 

ngày 16/02/2021) sau khi lễ tế Tam vị Đức Ông kết thúc. 

+ Địa điểm: Sân Đình Đức Ông. 

+ Đơn vị chủ trì tổ chức: UBND xã Hiền Lương. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin 

- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các 

xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.  

- Chịu trách nhiệm tham mưu thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban phục 

vụ lễ hội. Ban hành các văn bản hướng dẫn các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể 

dục thể thao, các trò chơi để cơ sở tổ chức thực hiện. Xây dựng nội quy, quy chế 

đối với tất cả các hoạt động nhằm tổ chức quản lý và điều hành tốt các hoạt động 

tại Lễ hội. Cử cán bộ tham gia tổ công tác liên ngành về thực hiện quản lý lễ hội. 

- Phối hợp với Ban Quản lý khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ, UBND xã Hiền 

Lương, Trường THPT Xuân Áng tuyển chọn và tập luyện đội rước kiệu, đội tế 

Nữ quan, tế Tam vị Đức Ông theo kịch bản đã được phê duyệt.  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND 

huyện, Ban Quản lý Đền Mẫu Âu Cơ chịu trách nhiệm về công tác lễ tân, hậu cần 

phục vụ lễ dâng hương. Tổng hợp danh sách khách mời, in giấy mời và mời các 

đại biểu theo yêu cầu của Ban Tổ chức; quản lý và cấp biển xe ưu tiên cho đại 

biểu về dự lễ hội. 

- Chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn các trò chơi trong phạm vi quy định, 

để phục vụ du khách và thu hút đông đảo nhân dân tham gia. 
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- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Đền Mẫu Âu Cơ, Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch huyện chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất như: sân khấu, 

âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh tiết... phục vụ tại Lễ hội. 

- Chịu trách nhiệm lập dự trù kinh phí và tổng hợp dự trù kinh phí của các 

đơn vị tham gia các chương trình Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ trình UBND huyện phê 

duyệt và quyết toán kinh phí theo quy định. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 

phục vụ các hoạt động theo Kế hoạch của UBND huyện. 

- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức kế hoạch, tổng hợp kết quả báo cáo UBND 

huyện. 

2. Ban Quản lý Đền Mẫu Âu Cơ 

- Có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các hoạt động trong khu vực Đền Mẫu Âu 

Cơ, hướng dẫn đại biểu, du khách và nhân dân về tham dự Lễ hội theo nội quy. 

- Chủ trì, tổ chức lễ Dâng hương ngày 25 tháng Chạp năm Canh Tý 2020 

(Ngày Tiên thăng).  

- Phục vụ hoạt động mở lễ, dâng hương trong Đền của các đồng chí lãnh đạo 

trong ngày chính lễ. 

- Chủ trì, phối hợp với Trường THPT Xuân Áng, UBND xã Hiền Lương thực 

hiện việc tuyển chọn đội rước kiệu, đội tế Nữ quan và tổ chức luyện tập theo kịch 

bản đã được phê duyệt.  

- Chuẩn bị đầy đủ lễ vật cho phần Lễ; kiểm tra, chỉnh trang các điều kiện về 

cơ sở vật chất, điện, nước, đảm bảo vệ sinh môi trường và các điều kiện cần thiết 

khác phục vụ Lễ hội theo kế hoạch. Đảm bảo công tác hậu cần, tiếp khách ngày 

Mồng 7 tháng Giêng năm Tân Sửu. 

- Phối hợp với UBND xã Hiền Lương tổ chức lễ tế Tam vị Đức Ông tại đình 

Đức Ông ngày Mồng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu. 

- Chịu trách nhiệm cử cán bộ trực tiếp phụ trách về công tác chuẩn bị cơ sở 

vật chất, trang phục, đạo cụ phục vụ Đội tế Nữ quan trong suốt quá trình luyện 

tập (âm thanh, loa máy, chiếu tế, đạo cụ, nước uống...).  

- Bố trí địa điểm, quản lý Kiot bán hàng tại lễ hội theo yêu cầu của Ban Tổ 

chức. Chịu trách nhiệm tiếp nhận trông giữ xe ô tô của Công an huyện từ ngày 

22/02/2021 (tức từ ngày 11 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức lễ hội chi tiết gửi về phòng Văn hóa và 

Thông tin để tổng hợp báo cáo UBND huyện. 

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

- Chịu trách nhiệm công tác tuyên truyền trực quan tại khu vực trung tâm 

huyện, tại các điểm pano tuyên truyền của huyện, khu vực tổ chức Lễ hội Đền 

Mẫu Âu Cơ. 

- Chủ trì tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao trong phần phần 

hội tại Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ.  

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Ban quản lý Đền Mẫu Âu Cơ, 

UBND xã Hiền Lương tổ chức luyện tập đội tế Nữ quan, tế Tam vị Đức Ông theo 

kịch bản đã được phê duyệt. 
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- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND 

huyện ban hành các văn bản thành lập Hội đồng trọng tài; Điều lệ thi đấu thể thao; 

kịch bản chương trình văn nghệ tại Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ.  

- Xây dựng dự toán kinh phí chi tiết gửi về phòng Văn hóa và Thông tin để 

tổng hợp báo cáo UBND huyện. 

4. Công an huyện 

- Chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn huyện trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Đền Mẫu Âu 

Cơ và các lễ hội truyền thống trên địa bàn. Báo cáo Công an tỉnh Phú Thọ và phối 

hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh đảm bảo an toàn giao thông tuyến 

Quốc lộ 32C trong các ngày diễn ra hoạt động lễ hội.  

- Đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng đường bộ trong dịp lễ hội, an toàn 

các tuyến đò ngang dọc tuyến sông Hồng trên địa bàn. 

- Đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực lễ hội, các tụ điểm vui chơi trong dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu. Tăng cường lực lượng trực 24/24 giờ tại khu vực Đền 

Mẫu Âu Cơ trong những ngày diễn ra Lễ hội. Chịu trách nhiệm chỉ đạo và cử cán 

bộ tham gia tổ công tác liên ngành về thực hiện quản lý lễ hội. 

- Chịu trách nhiệm trông giữ xe ô tô từ ngày 12/02 đến ngày 21/02/2021 (Từ 

ngày Mồng 01 đến hết ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu). Từ ngày 22/02/2021 

bàn giao việc trông giữ xe ô tô cho Ban Quản lý khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Công an huyện đảm bảo an ninh trật tự 

trong dịp diễn ra Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ. Bố trí cán bộ tham gia đội rước kiệu. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chịu trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động mừng 

Đảng, mừng xuân và Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ. Tham mưu chỉ đạo việc đấu thầu 

kiot bán hàng, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ các khoản thu 

phí, hoạt động dịch vụ tại lễ hội đảm bảo đúng quy định. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin 

đảm bảo công tác hậu cần và cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động tại Lễ hội Đền 

Mẫu Âu Cơ.  

7. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Chuẩn bị Lời tri ân công đức Tổ Mẫu cho Chủ lễ; chủ trì phối hợp với Văn 

phòng Huyện uỷ tổ chức đón tiếp khách, tổ chức đưa, đón các đồng chí đại biểu 

nguyên Bí thư; Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND huyện đã nghỉ hưu trên địa bàn về dự lễ hội (ngày Mồng 7 

tháng Giêng). 

- Chủ trì xây dựng phương án và triển khai công tác hậu cần, lễ tân, cơ sở vật 

chất phục vụ lễ hội. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp danh sách khách mời, 

in giấy mời và mời các đại biểu dự lễ hội theo yêu cầu của Ban Tổ chức. 

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
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- Kiểm tra, rà soát lắp đặt bổ sung các biển báo chỉ dẫn phương tiện giao 

thông cho du khách thuận tiện về dự lễ hội; phối hợp với Công an huyện đảm bảo 

an toàn hành lang giao thông trên các tuyến đường chính dẫn tới Đền Mẫu Âu Cơ. 

- Chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 chịu trách nhiệm hướng 

dẫn, kiểm tra, quản lý các dịch vụ thương mại trong quá trình tổ chức Lễ hội và 

hướng dẫn Ban quản lý Đền Mẫu Âu Cơ, UBND xã Hiền Lương về mẫu thiết kế 

các ki ốt bán hàng theo quy định. Cử cán bộ tham gia tổ công tác liên ngành về 

thực hiện quản lý lễ hội.  

- Chịu trách nhiệm kiểm soát, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản 

phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được bán, phục vụ tại lễ hội do ngành 

công thương quản lý. 

9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chịu trách nhiệm kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các 

sản phẩm nông nghiệp được bán, phục vụ tại lễ hội do ngành quản lý. 

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Hiền Lương, Ban Quản lý Đền Mẫu 

Âu Cơ tăng cường các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường di tích; bố trí, lắp đặt 

các phương tiện thu gom rác thải, đảm bảo mỹ quan và tiện lợi. 

- Chủ trì xây dựng phương án và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh 

môi trường tại lễ hội. 

11. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Công an huyện hướng dẫn, quản lý các đối tượng lang 

thang, cơ nhỡ trong những ngày diễn ra Lễ hội. Cử cán bộ tham gia tổ công tác 

liên ngành về thực hiện quản lý lễ hội. 

12. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

- Phòng Y tế chủ trì; Trung tâm y tế phối hợp tham mưu cho UBND huyện 

chuẩn bị các điều kiện, vật tư và phương án chi tiết trong điều kiện có dịch Covid-

19; thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân và du khách thập phương thực hiện 

tốt việc phòng chống dịch Covid-19 khi về tham dự lễ hội. Bố trí cán bộ và chuẩn 

bị các điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và các đoàn về phục vụ Lễ 

hội Đền Mẫu Âu Cơ; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sinh hoạt và tiếp 

khách tại lễ hội. 

- Trung tâm Y tế bố trí lực lượng, phương tiện, vật chất bảo đảm cấp cứu kịp 

thời khi có tình huống xảy ra trong suốt quá trình tổ lễ hội (bố trí 01 xe cứu thương 

và 01 tổ y tế có bác sỹ phụ trách, đầy đủ cơ số thuốc và dụng cụ y tế). 

13. Đài Truyền thanh huyện 

Chịu trách nhiệm xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng sự tuyên truyền 

quảng bá các hoạt động tại Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. 

14. Các phòng, ban thuộc UBND huyện; cơ quan, đơn vị liên quan 
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và sự phân công của UBND huyện, phối 

hợp thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ năm 2021 đạt kết quả. 
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15. Trường THPT Xuân Áng 

- Phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý Đền Mẫu Âu Cơ lựa 

chọn đội tế Nữ quan, đội rước kiệu đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu 

của Ban Tổ chức. 

- Tham gia tổ chức quản lý, luyện tập đội rước kiệu và đội tế Nữ quan theo 

kế hoạch của BanT chức lễ hội. 

16. UBND xã Hiền Lương 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý khu di tích Đền 

Mẫu Âu Cơ, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức luyện tập và thực 

hiện lễ tế Tam vị Đức Ông tại Đình Đức Ông. 

- Chủ trì tổ chức giao lưu các câu lạc bộ hát Xoan, hát Văn sáng ngày Mồng 

5 tháng Giêng tại sân đình Đức Ông. 

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức lễ hội gửi về phòng Văn hóa và Thông 

tin để tổng hợp báo cáo UBND huyện. 

17. UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện xây dựng và triển khai thực hiện kế 

hoạch, tham gia đầy đủ các hoạt động tại Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ năm 2021. 

- Đối với các đơn vị: Thị trấn Hạ Hòa, xã Minh Hạc, xã Minh Côi chuẩn bị 

01 đội hát Xoan, tham gia giao lưu với câu lạc bộ hát Xoan xã Hiền Lương tại 

Đình Đức Ông vào ngày Mồng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021. 

18. Đề nghị Uỷ ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, tích cực quảng bá về lễ hội , 

về Đền Mẫu Âu cơ và các giá trị di sản của di tích; tăng cường tuyên truyền, vận 

động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao tại Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ năm 2021. UBND 

huyện Hạ Hoà yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, triển khai thực 

hiện nghiêm túc./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Phú Thọ; 

- Sở VHTT &DL; 

- Sở TT&TT; 

- VP UBND tỉnh;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- Các đ/c Uỷ viên BTV Huyện ủy; 

- CT, CPCT; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Dũng 
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