ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 173 /KH-UBND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023
Kỷ niệm 1055 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập nên Nhà nước Đại
Cồ Việt - Nhà nước Phong kiến Trung ương tập quyền đầy đủ đầu tiên của Việt
Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023
với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các bậc Tiên đế, các bậc tiền nhân
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; khơi dậy truyền thống yêu nước,
lòng tự hào, tự tôn dân tộc 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 Lễ hội tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ,
động viên các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thi đua lao động, sản xuất, góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã
hội năm 2023.
- 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 về kinh tế - xã
hội, những nét văn hóa đặc sắc, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng về đất và
người Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình.
2. Yêu cầu
- Tổ chức các hoạt động Lễ hội theo quy định hiện hành, phù hợp với tình
hình thực tiễn, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và có tính giáo dục cao, xứng đáng
với vai trò, vị thế của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc.
- Các hoạt động Lễ hội được tổ chức an toàn, thiết thực, hiệu quả, ấn tượng,
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.
II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Quy mô tổ chức Lễ hội
- Quy mô: Cấp tỉnh, với vị thế là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
- Cơ quan thường trực: Sở Văn hóa và Thể thao.
- Cơ quan trực tiếp phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Hoa Lư.
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- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện
nhiệm vụ theo Kế hoạch này của UBND tỉnh.
2. Thời gian
Lễ hội tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 28/4/2023 đến ngày 30/4/2023 (tức
ngày 09 đến ngày 11 tháng 3 năm Quý Mão). Riêng Lễ cầu quốc thái dân an và Lễ
hội hoa đăng thực hiện vào ngày 25/4/2023 (tức ngày mùng 06 tháng 3 năm Quý
Mão); Lễ mở cửa đền thực hiện sáng ngày 27/4/2023 (tức ngày mùng 08 tháng 3
năm Quý Mão).
3. Địa điểm
Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư).
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền
1.1. Tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau Lễ hội trên các
phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương. Truyền hình trực
tiếp Lễ khai mạc Lễ hội trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đề nghị Đài
Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên VTV.
1.2. Tuyên truyền cổ động trực quan: Chăng treo cờ hội, cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu, các pano tuyên truyền về Lễ hội và quảng bá du lịch Ninh Bình
trên các tuyến đường dẫn vào khu vực Lễ hội. Tập trung tuyên truyền trực quan tại
khu vực xã Trường Yên, thị trấn Thiên Tôn của huyện Hoa Lư, Khu Di tích Quốc
gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (nơi tổ chức Lễ hội) và một số tuyến đường chính tại
thành phố Ninh Bình.
1.3. Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình và Trang thông
tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.
2. Các hoạt động Lễ hội
2.1. Phần lễ
Nội dung phần lễ gồm: Lễ mở cửa đền; Lễ rước nước; Lễ mộc dục; Lễ dâng
hương; Lễ tiến phẩm; Lễ rước kiệu (từ các di tích lịch sử văn hóa liên quan đến
các triều đại Đinh, Tiền Lê về lễ hội); Tế Cửu khúc; Tế lễ cổ truyền của các đoàn
nam quan, nữ quan, đồng quan; Lễ cầu quốc thái dân an và Lễ hội hoa đăng; Lễ tạ.
2.2. Phần hội
Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian truyền
thống và hiện đại tại không gian Lễ hội, gồm:
- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ:
+ Trình diễn màn Trống hội Hoa Lư; Lễ đăng quang Hoàng đế; Cờ lau tập
trận; kéo chữ “Thái Bình” (lồng ghép trong Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai
mạc Lễ hội);
+ Biểu diễn múa lân, múa rồng (lồng ghép trong Chương trình Lễ rước nước);
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+ Giao lưu văn nghệ quần chúng; biểu diễn trống (trống nhảy, múa trống);
biểu diễn cồng chiêng; múa rối nước; chiếu phim; biểu diễn nghệ thuật chuyên
nghiệp.
- Tổ chức hội trại thanh niên: tổ chức các trò chơi, hội thi,… và giao lưu văn
hóa, văn nghệ.
- Tổ chức các trò chơi dân gian: cờ người (cờ tướng), chọi gà, tổ tôm điếm,
bắn cung, bắn nỏ.
- Hoạt động thể thao: giao lưu bóng chuyền huyện Hoa Lư và các giải thể
thao khác.
- Các hoạt động thi, trưng bày, triển lãm, quảng bá: thi và trưng bày mâm
ngũ quả tiến Vua; thi kéo chữ “Thái Bình”; thi diễn tích “Cờ lau tập trận”; thi thư
pháp; thi chèo thuyền khéo; trưng bày hình ảnh, hiện vật Kinh đô Hoa Lư; trưng
bày các hiện vật, tuyên truyền, quảng bá giá trị khu di chỉ khảo cổ tại khu vực Cố
đô Hoa Lư; triển lãm ảnh nghệ thuật “Non nước Ninh Bình”; hoạt động quảng bá
du lịch Ninh Bình.
2.3. Lễ khai mạc
a) Thời gian: 20h00’, ngày 28/4/2023 (tức ngày 09 tháng 3 âm lịch).
b) Địa điểm: Sân Lễ hội, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.
c) Chương trình Lễ khai mạc Lễ hội (dự kiến 90 phút):
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Diễn văn khai mạc của lãnh đạo tỉnh;
- Khởi trống khai hội;
- Màn trống hội Hoa Lư;
- Chương trình nghệ thuật chào mừng.
d) Dự kiến thành phần khách mời
* Khách mời Trung ương, tỉnh bạn
- Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
- Đại biểu lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình;
- Các đồng chí lãnh đạo có chức danh từ Thứ trưởng và tương đương trở lên
hiện đang công tác ở các cơ quan Trung ương; đại biểu lãnh đạo các cơ quan Trung
ương - nơi có con em Ninh Bình có chức danh từ Thứ trưởng và tương đương trở
lên đang công tác; các tướng lĩnh lực lượng vũ trang hiện đang công tác là con em
Ninh Bình;
- Đại biểu lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thanh
Hóa, Hòa Bình, Bạc Liêu, Cà Mau;
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- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các
tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Bạc Liêu, Cà Mau, Thành phố Hà Nội và các tỉnh
thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng;
- Đại biểu Ban liên lạc họ Đinh Việt Nam và một số Ban liên lạc các dòng
họ khác;
- Đại biểu Ban liên lạc đồng hương Ninh Bình tại Thủ đô Hà Nội và các
tỉnh: Hà Nam, Tuyên Quang, Bắc Kạn.
* Khách mời trong tỉnh
- Các đồng chí Thường trực, nguyên Thường trực Tỉnh ủy; ủy viên, nguyên
ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đại biểu
Quốc hội (thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình); các đồng chí lãnh đạo,
nguyên lãnh đạo: HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND
tỉnh khóa XV;
- Thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023;
- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương của tỉnh; Ủy viên
Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Trung ương
đóng trên địa bàn tỉnh;
- Đại biểu Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn I, Sư đoàn 350;
- Đại biểu Chi hội Di sản văn hoá tỉnh, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, Hiệp hội
Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh, Hội Doanh nhân trẻ, đại biểu
một số doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh;
- Đại biểu Ban liên lạc họ Đinh và một số Ban liên lạc các dòng họ khác ở
tỉnh Ninh Bình;
- Các huyện, thành phố: Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành
ủy; Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao
và Truyền thanh (Riêng đại biểu các xã, thị trấn và đại biểu khác của huyện Hoa Lư
do Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư đề xuất với Ban Tổ chức Lễ hội và chủ trì mời);
- Đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Tòa Giám mục Phát
Diệm, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh;
- Các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương
đóng trên địa bàn tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức Lễ hội
Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023
(sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức Lễ hội). Sở Văn hoá và Thể thao là cơ quan thường
trực của Ban Tổ chức Lễ hội.
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Ban Tổ chức Lễ hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ
chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nội dung Lễ hội tại Kế hoạch này. Chỉ đạo
xây dựng kịch bản, chương trình các hoạt động của phần lễ và phần hội, phân công
nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội. Tổ chức hội nghị triển
khai và tổng kết Lễ hội.
2. Sở Văn hóa và Thể thao
2.1. Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Lễ hội. Phối hợp với Văn
phòng UBND tỉnh đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng nội
dung và tiến độ.
2.2. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hoa Lư và đơn vị liên quan xây
dựng kịch bản chi tiết và tổ chức thực hiện chương trình khai mạc; tham mưu Ban
Tổ chức Lễ hội tổ chức thực hiện Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Lễ hội
đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.
2.3. Chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện và các cơ quan, đơn vị có
liên quan thiết kế, thi công ma-két sân khấu, trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh
sáng sân khấu phục vụ Lễ khai mạc Lễ hội và Chương trình nghệ thuật chào mừng.
2.4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh thành
phần khách mời, lập danh sách khách mời Lễ hội. Thiết kế và in giấy mời, phù hiệu
xe, phù hiệu đại biểu; gửi giấy mời đại biểu trong tỉnh; phối hợp với Văn phòng
UBND tỉnh bố trí sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp đại biểu dự Lễ khai mạc Lễ hội.
2.5. Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh
xây dựng bài phát biểu Lễ khai mạc Lễ hội của Lãnh đạo tỉnh; soạn bài điều hành
chương trình, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (trước sóng, trong sóng) tại Lễ
khai mạc Lễ hội.
2.6. Xây dựng sơ đồ và sắp xếp vị trí các hoạt động trên sân Lễ hội. Làm
biển hướng dẫn, chỉ đường tới các vị trí diễn ra các hoạt động của Lễ hội đảm bảo
khoa học. Bố trí bàn, ghế ngồi, nước uống, quạt giấy, ô, áo mưa phục vụ đại biểu
dự Lễ khai mạc Lễ hội.
2.7. Chủ trì thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan tại các cụm cổ động do
Sở Văn hóa và Thể thao quản lý, tuyên truyền trên một số trục đường chính thuộc địa
bàn thành phố Ninh Bình; treo cờ Tổ quốc, cờ hội tại các đỉnh núi lớn khu vực Cố đô
Hoa Lư và khu vực đền Vua Đinh, Vua Lê, sân Lễ hội. Hướng dẫn các cơ quan trên
địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố tuyên truyền cổ động trực quan về Lễ hội.
2.8. Sắp xếp đồ tế khí nội tự 02 đền Vua Đinh, Vua Lê; tổ chức trưng bày
các hiện vật tuyên truyền, quảng bá giá trị khu di chỉ khảo cổ tại khu vực Cố đô
Hoa Lư trong dịp Lễ hội.
2.9. Đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực tổ chức Lễ hội; làm thảm hoa
trong khu vực khuôn viên đền thờ Vua Đinh, đền thờ Vua Lê.

6
2.10. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị
trong tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động: Lễ dâng hương; Lễ rước kiệu; Chương
trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; giao lưu văn nghệ quần chúng; múa rối
nước; phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức các giải thể thao; triển lãm
ảnh “Non nước Ninh Bình”; trưng bày hình ảnh, hiện vật Kinh đô Hoa Lư và Nhà
nước Đại Cồ Việt.
2.11. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông,
Sở Du lịch, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo
chí Trung ương và địa phương thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá về Lễ hội,
về văn hóa, đất và người Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình trước, trong và sau Lễ hội.
2.12. Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo an ninh,
trật tự, phòng chống cháy nổ trong khu vực khuôn viên 02 đền Vua Đinh, Vua Lê.
2.13. Phối hợp với UBND huyện Hoa Lư, các ngành, đoàn thể của tỉnh, các
cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Lư năm
2023.
2.14. Phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình kiểm
tra, nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện; bố trí nguồn điện phục vụ các hoạt động Lễ
hội đảm bảo an toàn.
2.15. Kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra tại Lễ hội và
trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Lễ hội.
2.16. Tham mưu và chuẩn bị nội dung tổ chức các hội nghị của Ban Tổ chức
Lễ hội, tổng kết Lễ hội; tổng hợp ý kiến phản ánh của các đơn vị và cá nhân (nếu
có), kịp thời đề xuất Ban Tổ chức Lễ hội phương án giải quyết.
2.17. Trình UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức và tham gia các hoạt động tại
Lễ hội Hoa Lư năm 2023 (nếu có).
2.18. Tổng hợp kinh phí Lễ hội Hoa Lư năm 2023 của các cơ quan, đơn vị
gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị có liên quan vận động các tổ chức, cá
nhân tham gia tài trợ kinh phí cho Lễ hội Hoa Lư năm 2023.
2.19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.
3. Văn phòng UBND tỉnh
3.1. Đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng nội dung, tiến độ.
3.2. Chỉ đạo việc tuyên truyền về Lễ hội trên cổng thông tin điện tử tỉnh.
3.3. Phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao xây dựng bài phát biểu khai mạc
Lễ hội của Lãnh đạo tỉnh, soạn bài điều hành chương trình, tuyên bố lý do, giới
thiệu đại biểu tại Lễ khai mạc Lễ hội.
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3.4. Phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao tham mưu UBND tỉnh thành phần
khách mời, danh sách khách mời Lễ hội. Trực tiếp, phối hợp với các sở, ban,
ngành, đơn vị liên quan gửi giấy mời, phù hiệu xe, phù hiệu đại biểu cho khách
mời Trung ương, đại biểu khách mời ngoài tỉnh dự Lễ khai mạc Lễ hội. Mời đại
biểu dự Lễ dâng hương.
3.5. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Hoa Lư
xây dựng sơ đồ, sắp xếp chỗ ngồi đại biểu dự Lễ khai mạc Lễ hội (chú ý vị trí của
cán bộ tháp tùng lãnh đạo và gia đình đi theo lãnh đạo).
3.6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí ăn, nghỉ cho
đại biểu ở xa về dự Lễ hội; đón tiếp khách mời Trung ương, tỉnh bạn, các tướng
lĩnh, lãnh đạo các bộ, ngành là con em Ninh Bình đang công tác ở Trung ương và
các địa phương khác, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Thường vụ Tỉnh ủy; bố trí đưa đón các đồng chí
nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ khai mạc Lễ hội.
4. UBND huyện Hoa Lư
4.1. Chủ trì tổ chức các hoạt động: Lễ mở cửa đền; Lễ rước nước; Lễ mộc
dục; Lễ tiến phẩm; Tế Cửu khúc; Tế lễ cổ truyền; Lễ tạ; thi kéo chữ “Thái Bình”,
thi diễn tích “Cờ lau tập trận” giữa các xã trên địa bàn huyện; tổ tôm điếm; giao
lưu Bóng chuyền của huyện Hoa Lư; tổ chức thi chèo thuyền khéo. Phối hợp với
Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện màn kéo chữ “Thái Bình”; diễn tích “Cờ lau
tập trận” trong chương trình Lễ khai mạc Lễ hội. Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở
vật chất như chiếu trải sân rồng, âm ly, loa đài,… khi thực hiện các nghi lễ tại
khu vực Lễ hội.
4.2. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện các hoạt động liên
quan trong chương trình Lễ hội. Phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh
tổ chức Lễ cầu quốc thái dân an và Lễ hội hoa đăng. Phối hợp với các ban,
ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức các hoạt động: thi thư pháp; thi và trưng bày
mâm ngũ quả tiến Vua; các trò chơi: cờ người (cờ tướng), chọi gà tại Lễ hội
Hoa Lư.
4.3. Trang trí cổng Hoa Lư (tại khu vực Cầu Huyện); xây dựng pano
thông báo các hoạt động Chương trình Lễ hội đặt tại khu vực trước Bưu điện xã
Trường Yên, ngã ba Cầu Huyện, bến xe Lễ hội; xây dựng, chăng treo hệ thống
băng zôn, pano tuyên truyền Lễ hội trên địa bàn huyện. Vận động nhân dân các
địa phương chăng treo cờ Tổ quốc, cờ hội dọc tuyến đường Tràng An (từ địa
phận huyện Hoa Lư đến khu di tích Cố đô Hoa Lư), từ thị trấn Thiên Tôn vào
khu di tích Cố đô Hoa Lư, từ khu di tích Cố đô Hoa Lư đến khu vực tổ chức Lễ
rước nước.
4.4. Đón tiếp khách mời của huyện, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở
Văn hóa và Thể thao đón, sắp xếp, bố trí chỗ ngồi đại biểu dự Lễ khai mạc Lễ hội.
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4.5. Chuẩn bị phương tiện, bến thuyền và các điều kiện phục vụ Lễ rước
nước. Biểu diễn múa lân, múa rồng (lồng ghép trong chương trình Lễ rước nước).
4.6. Bố trí khu vực kinh doanh, dịch vụ, trông giữ phương tiện cho đại
biểu, khách tham quan. Bố trí địa điểm phù hợp để đặt nước uống miễn phí phục
vụ Nhân dân.
4.7. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo
an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ trong khu vực sân Lễ hội.
4.8. Chỉ đạo UBND xã Trường Yên và các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị
trực thuộc huyện tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, môi trường, cảnh quan tại địa
bàn, đặc biệt đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường khu vực xã Trường Yên trong
khoảng thời gian trước, trong và sau Lễ hội.
4.9. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung
cấp danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi
giấy mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách
mời về dự Lễ hội.
5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Chỉ đạo hoạt động tuyên tuyền về Lễ hội Hoa Lư năm 2023. Phối hợp với Sở
Văn hóa và Thể thao xây dựng bài phát biểu Lễ khai mạc Lễ hội của lãnh đạo tỉnh.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
6. Sở Du lịch
- Chủ trì tổ chức gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch tại sân Lễ hội. Phối
hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch tuyên
truyền quảng bá về du lịch Ninh Bình. Tổ chức các hành trình tham quan, giới
thiệu về những di tích liên quan đến Lễ hội Hoa Lư.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
7. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh
- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đón tiếp khách mời của
Trung ương, bố trí đưa đón các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh dự Lễ khai mạc Lễ hội.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
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mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
8. Sở Tài chính
- Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện
Kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý, sử dụng và quyết
toán kinh phí thực hiện Lễ hội Hoa Lư theo quy định hiện hành.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
9. Sở Y tế
- Tổ chức phun thuốc muỗi, khử khuẩn tại khu vực Lễ hội, hoàn thành trước
ngày 24/4/2023, chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho du khách và Nhân dân. Kiểm tra đảm bảo công
tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại Lễ hội và các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Bố trí
các đội cấp cứu lưu động, đảm bảo xử lý các tình huống cấp cứu tại Lễ hội.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
10. Sở Nội vụ
- Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt
Nam tỉnh tổ chức Lễ cầu quốc thái dân an và Lễ hội hoa đăng theo khả năng thực
tế của Giáo hội và các quy định có liên quan của pháp luật.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh
biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu
trong công tác tổ chức và tham gia các hoạt động của Lễ hội Hoa Lư năm 2023.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ
chức vận động, tuyên truyền; bố trí các điều kiện thu dung, đảm bảo tại khu vực Lễ
hội không có các đối tượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ,...
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
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12. Công an tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải xây
dựng triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống
cháy nổ, an toàn giao thông trong thời gian chuẩn bị, tổ chức và các ngày diễn ra
Lễ hội, trọng tâm là đảm bảo an ninh, an toàn Lễ khai mạc Lễ hội.
- Công an tỉnh nhận bàn giao và đảm bảo canh gác an toàn các khu vực diễn
ra Lễ hội sau khi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức rà phá bom mìn.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Chủ trì thực hiện rà phá bom mìn, phòng chống, xử trí các tình huống liên
quan đến sự cố hóa chất độc, phóng xạ tại khu vực diễn ra hoạt động Lễ hội và bàn
giao khu vực an toàn cho Công an tỉnh trước khi tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội từ 2 6 tiếng. Thực hiện quản lý các thiết bị, phương tiện bay không người lái trong Lễ
khai mạc Lễ hội.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
14. Sở Giao thông vận tải
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải nhằm đảm
bảo giao thông thông suốt, an toàn trong dịp Lễ hội. Huy động phương tiện phục
vụ Lễ hội khi được Ban Tổ chức Lễ hội yêu cầu. Phối hợp với Công an tỉnh và các
đơn vị liên quan tổ chức phân luồng đảm bảo giao thông trong thời gian tổ chức Lễ
khai mạc Lễ hội. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy khi thực hiện Lễ rước
nước trên bến sông Hoàng Long.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
15. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa
bàn tỉnh tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên
truyền sâu rộng về Lễ hội Hoa Lư năm 2023.
- Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng
phương án bảo đảm thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn mạng lưới phục vụ nhu cầu
thông tin liên lạc trước, trong và sau khi diễn ra Lễ hội.
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- Xây dựng các ấn phẩm, chương trình phát thanh, phóng sự truyền hình, tài
liệu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền Lễ hội Hoa Lư năm 2023; đồng thời,
xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở
góp phần làm giàu và phát huy giá trị nền văn hóa dân tộc.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
16. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
- Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trước, trong và sau Lễ hội;
tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh;
những tiềm năng, lợi thế, các sản phẩm du lịch Ninh Bình; giới thiệu đất nước, con
người Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình.
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và
Thể thao tham mưu UBND tỉnh đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sản
xuất và truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Lễ hội; đề nghị các địa phương tiếp, phát
sóng; tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Lễ hội; phối hợp với Sở Văn hóa
và Thể thao và các đơn vị có liên quan vận động các tổ chức, cá nhân tham gia tài
trợ kinh phí cho Lễ hội Hoa Lư năm 2023.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
17. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình
- Đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục, an toàn trong thời gian diễn ra Lễ
hội. Triển khai hệ thống chống sét tại khu vực Lễ hội.
- Có phương án lắp đặt và vận hành máy phát điện dự phòng cấp điện cho
sân khấu chính phục vụ Lễ khai mạc Lễ hội.
- Xây dựng kế hoạch, phương án bố trí các tổ trực vận hành sửa chữa điện
khi có sự cố trong những ngày diễn ra Lễ hội.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
18. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thi Thư pháp.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
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19. Tỉnh đoàn Ninh Bình
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động
Hội trại thanh niên.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
20. Hội Cựu Chiến binh tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thi Cờ tướng
(Cờ người).
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
21. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức hoạt động thi
Mâm ngũ quả tiến Vua.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
22. Hội Nông dân tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thi Chọi gà.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
23. Cục Quản lý thị trường tỉnh
Kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ, đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực lân cận và khu vực Lễ hội. Phát hiện và
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá; kinh doanh hàng hóa nhập lậu;
sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm; hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, an toàn
thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác theo quy định của pháp luật.
24. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh
Đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh căn cứ vào khả
năng, điều kiện thực tế của Giáo hội để tổ chức Lễ cầu quốc thái dân an và Lễ
hội hoa đăng, đảm bảo các quy định của pháp luật có liên quan; cử đại biểu
tham dự Lễ hội.
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25. Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình
Lắp đặt, quản lý vận hành hệ thống nhà vệ sinh di động tại khu vực tổ chức
Lễ hội. Đảm bảo vệ sinh môi trường ở thành phố Ninh Bình và khu vực tổ chức Lễ
hội trong thời gian diễn ra Lễ hội.
26. UBND các huyện, thành phố
- Xây dựng kế hoạch của đơn vị tham gia các hoạt động tại Lễ hội theo Kế
hoạch này.
- Tổ chức trang trí, tuyên truyền cổ động; tuyên truyền sâu rộng vị trí, ý nghĩa
về Lễ hội Hoa Lư trong quần chúng Nhân dân tại địa phương. Vận động Nhân dân
treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày lễ của đất nước (30/4 và 01/5), kết hợp chào mừng
Lễ hội từ ngày 15/4/2023 đến hết ngày 05/5/2023. Tổ chức Lễ dâng hương tại các di
tích ở địa phương thờ các nhân vật liên quan đến triều Đinh, Tiền Lê.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp:
+ Phối hợp với UBND huyện Hoa Lư tổ chức hoạt động tế lễ cổ truyền, tổ
tôm điếm.
+ Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ rước kiệu từ các di tích
lịch sử văn hóa liên quan đến các triều đại Đinh, Tiền Lê về Lễ hội; tham gia giao
lưu chương trình nghệ thuật quần chúng tại Lễ hội; tham gia các hoạt động văn
hóa, thể thao theo chương trình Lễ hội.
Ngoài tham gia các hoạt động văn hóa thể thao chung, thành phố Ninh Bình
tổ chức Chương trình nghệ thuật tại thành phố Ninh Bình; huyện Yên Khánh tổ
chức các hoạt động múa trống; huyện Nho Quan biểu diễn cồng chiêng, bắn cung,
bắn nỏ; huyện Kim Sơn biểu diễn trống nhảy.
+ Phối hợp với Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức các hoạt động của hội trại
thanh niên. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thi Thư pháp. Phối
hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức đấu Cờ người (Cờ tướng). Phối hợp với
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thi và trưng bày mâm ngũ quả tiến Vua. Phối
hợp với Hội Nông dân tổ chức thi Chọi gà.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp
danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (theo thành phần mời); nhận, gửi giấy
mời, phù hiệu; xác nhận đại biểu; đưa đón các đại biểu do đơn vị phụ trách mời
về dự Lễ hội.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và
tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ
Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và Công điện số 229/CĐ-TTg ngày
12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ
chức lễ hội.
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1. Nguồn ngân sách nhà nước
Việc chi ngân sách ưu tiên cho các hoạt động tuyên truyền quảng bá du
lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống, các trò chơi
dân gian, phát triển các hoạt động thể thao; bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi
trường; các hoạt động quản lý văn hóa, du lịch và lễ hội,…
1.1. Đối với các cơ quan, đơn vị khối tỉnh và UBND huyện Hoa Lư: Xây
dựng dự toán kinh phí gửi Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 05/11/2022 để tổng
hợp, báo cáo UBND tỉnh.
1.2. Đối với UBND các huyện, thành phố còn lại: Kinh phí tổ chức các hoạt
động văn hóa, thể thao, du lịch tham gia lễ hội của huyện, thành phố do ngân sách
cấp huyện, thành phố đảm bảo.
2. Nguồn xã hội hóa
Huy động nguồn từ các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân tham gia.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023, Ủy ban nhân dân
tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố
chủ động triển khai các nội dung. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có
vướng mắc, các đơn vị báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao tổng
hợp) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các đơn vị được phân công theo Kế hoạch;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, các VP.
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