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KẾ HOẠCH 

Tổ chức lễ hội Từ Lương Xâm năm 2022 kỷ niệm 1084 năm chiến thắng  

Bạch Đằng và 1078 năm ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền 
 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/QU ngày 01/12/2021 của Ban Thường vụ 

Quận uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2022; Kế 

hoạch số 181/KH-UBND ngày 09/12/2021 của Uỷ ban nhân dân quận về tổ 

chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội Từ Lương Xâm 

năm 2022 kỷ niệm 1084 năm chiến thắng Bạch Đằng và 1078 năm ngày mất của 

Đức Vương Ngô Quyền với những nội dung sau: 

I- MỤC ĐÍCH 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về thân thế, sự nghiệp và công lao 

to lớn của người Anh hùng dân tộc Ngô Quyền, về chiến thắng Bạch Đằng lịch 

sử và di tích Từ Lương Xâm - đại bản doanh của Ngô Quyền năm 938. 

- Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, 

tình yêu quê hương đất nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng 

của nhân dân. Qua đó, động viên các tầng lớp nhân dân phấn khởi thi đua hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội trên địa bàn quận, thi 

đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá để du khách trong và ngoài thành phố 

biết về các giá trị di sản văn hoá tại quận, tạo điều kiện cho hoạt động du lịch 

quận phát triển. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn 

hóa, phát động công đức xây dựng, tu bổ, tôn tạo, mở rộng khuôn viên di tích 

Từ Lương Xâm góp phần giới thiệu, xúc tiến, quảng bá hoạt động du lịch quận.  

 2. Yêu cầu 

- Lễ hội tổ chức trọng thể, các hoạt động diễn ra trong lễ hội đảm bảo 

trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, đúng quy định; khơi dậy 

truyền thống tốt đẹp và giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút đông 

đảo nhân dân, du khách trong và ngoài thành phố đến tham dự. 

- Việc tổ chức lễ hội phải đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự, phòng 

chống cháy nổ, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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- Các đại biểu khi tham gia lễ hội phải chấp hành nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt phải đeo khẩu trang, khai báo y tế, 

đo thân nhiệt, sát khuẩn tay.  

II- QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ HỘI 

1. Cấp tổ chức 

Quy mô: Cấp quận. 

2. Thời gian, địa điểm 

2.1. Thời gian  

- Lễ hội được tổ chức trong 04 ngày: ngày 15,16,17,18/02/2022 (tức ngày 

15, 16, 17, 18 tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

- Khai mạc lễ hội tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 16/02/2022 (tức ngày 16 

tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

2.2. Địa điểm 

Tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Từ Lương Xâm, phường Nam Hải. 

III- NỘI DUNG TỔ CHỨC LỄ HỘI 

A. PHƯƠNG ÁN 1  

Tổ chức lễ khai mạc, giảm quy mô, điều chỉnh hình thức tổ chức lễ hội, 

đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh. 

1. Chương trình lễ hội 

a) Ngày 13 tháng Giêng: Bài trí khánh tiết trong di tích. Ban quản lý, Ban 

Khánh tiết di tích thực hiện.  

b) Ngày 14 tháng Giêng: Thực hiện nghi lễ tế cáo; thỉnh nghinh; bao sái, 

di cung; an vị; tế yết. Ban khánh tiết, đội tế Từ Lương Xâm thực hiện. 

c) Ngày 15 tháng Giêng: Thực hiện nghi lễ Tế hàng quận. 

Thành phần:  

- Thường trực Quận ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân quận, lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân quận. 

- Lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc quận. 

- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các phường. 

- Đại diện các đoàn rước tham gia trong đội tế. 

Nội dung:  

- Các đồng chí Thường trực Quận ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các Bí 
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thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường dự lễ 

Tế hàng quận. 

- Thực hiện nghi thức tế: Đội tế của 08 di tích Từ Lương Xâm, Miếu Xâm 

Bồ, Đền Phú Xá, Phủ Thượng Đoạn, Miếu Hạ Đoạn, Miếu Hạ Lũng, Đình 

Lương Khê, Miếu Trung Hành. Ban khánh tiết Từ Lương Xâm điều hành. 

d) Ngày 16 tháng Giêng:  

- Trước lễ khai mạc:  

+ 7h00’: Đoàn lân, rồng và các đoàn dâng hương (đại diện của 7 đoàn 

rước Lương Xâm, Xâm Bồ phường Nam Hải; đoàn rước phường Đằng Hải; 

đoàn rước phường Đông Hải 1; đoàn rước phường Đông Hải 2; đoàn rước 

phường Đằng Lâm; đoàn rước phường Tràng Cát): tập kết tại khu vực tượng đài 

Đức vương Ngô Quyền. (Mỗi đoàn không quá 10 người).  

+ 7h30’: Đoàn lân rồng và các đoàn dâng hương thực hiện nghi lễ truyền 

thống tại di tích. 

- Lễ khai mạc: Bắt đầu từ 8h00’ 

+ Đội múa lân rồng, Đội trống chào mừng: Phòng Văn hóa và Thông tin 

thực hiện. 

+ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Chánh Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thực hiện. 

+ Diễn văn kỷ niệm: Đồng chí Trần Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận thực hiện. 

+ Công bố Quyết định về việc công nhận danh mục di sản văn hóa phi vật 

thể quốc gia lễ hội Từ Lương Xâm. 

+ Đánh trống khai hội: Đồng chí Dương Đình Ổn, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận thực hiện. 

- Lễ dâng hương: 

Các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận, lãnh đạo phường, các 

đoàn khách và nhân dân làm lễ dâng hương. 

đ) Ngày 17 tháng Giêng: Đón lễ dâng hương của các đơn vị và du khách 

thập phương về di tích. Ban Quản lý, Ban Khánh tiết di tích thực hiện. 

e) Ngày 18 tháng Giêng: Lễ tạ. 

2. Thành phần đại biểu dự lễ khai mạc 

2.1. Đại biểu thành phố 

- Lãnh đạo Thành uỷ, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân thành phố. 
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- Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các 

Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố. 

2.2. Đại biểu quận. 

- Thường trực Quận uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân quận, lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân quận. 

- Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quận uỷ, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận. 

- Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. 

- Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Quận ủy. 

- Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân quận. 

- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội quận. 

- Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn quận. 

- Ban Tổ chức lễ hội. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị quân đội trên địa 

bàn quận. 

- Lãnh đạo Đảng uỷ, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân phường. 

- Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, các Hợp tác xã phường Nam Hải. 

- Ban Giám hiệu các trường: Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung 

học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, 

Trung học cơ sở, Tiểu học, các cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn quận.  

- Đại diện các đoàn rước của các phường. 

- Đại diện các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn quận. 

B. PHƯƠNG ÁN 2  

- Không tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động hội 

- Chỉ thực hiện phần nghi lễ truyền thống tại di tích. 

* Nghi lễ truyền thống: 

- Ngày 13 +14 + 15 tháng Giêng: Thực hiện như Phương án 1. 

- Ngày 16+17+18 tháng Giêng: Đón lễ dâng hương của các phường, các 

đơn vị và du khách về di tích. Ban Quản lý, Ban khánh tiết di tích thực hiện. 

IV- THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC (Nếu thực hiện theo Phương án 1) 

- Có quyết định riêng. 
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V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

Đối với Phương án 1 

- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường Nam 

Hải giải quyết các vấn đề diễn ra trong suốt quá trình lễ hội. 

- Phối hợp với các phòng: Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, 

Kinh tế và Ủy ban nhân dân phường Nam Hải tổng hợp danh sách và gửi giấy 

mời đến các đại biểu. Xây dựng phương án tổ chức đón tiếp khách thành phố, 

quận, huyện, doanh nghiệp và du khách về dự lễ hội. 

- Làm công tác tổ chức, chuẩn bị bài diễn văn kỷ niệm khai mạc lễ hội của 

lãnh đạo quận.  

Không thực hiện phương án 2 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Đối với phương án 1 

- Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức lễ hội phối hợp chặt chẽ với 

đơn vị liên quan tham mưu Ban Tổ chức lễ hội xây dựng và triển khai kế hoạch; 

thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức; xây dựng kịch 

bản, ma két trang trí sân khấu, sơ đồ tổng thể lễ khai mạc.  

- Điều hành đoàn lân rồng và 7 đoàn dâng hương. 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

biên soạn nội dung bài tuyên truyền về thân thế sự nghiệp Đức vương Ngô 

Quyền, trận chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 938 về di tích lịch sử văn hóa 

cấp quốc gia Từ Lương Xâm; in tờ rơi tuyên truyền. Đồng thời, tìm hướng dẫn 

viên phục vụ công tác thuyết minh giới thiệu trong những ngày diễn ra lễ hội. 

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xây dựng đĩa 

tuyên truyền phát trên hệ thống phát thanh quận, truyền thanh các phường. 

- Phối hợp các ngành liên quan tổng hợp danh sách đại biểu mời, in giấy 

mời, phù hiệu lễ hội. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đoàn lân rồng và màn 

múa trống khai mạc lễ hội. 

- Phối hợp các phòng, ban, ngành liên quan thuộc Sở Văn hoá và Thể 

thao, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Ủy ban nhân dân các phường 

kiểm tra, hướng dẫn triển khai trang trí, tuyên truyền cổ động phục vụ lễ hội trên 

địa bàn toàn quận. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch bằng 

các hình thức như: trên trang thông tin điện tử của quận và thành phố, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 
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- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường Nam Hải chỉ đạo Ban Quản lý di 

tích, Ban khánh tiết Từ Lương Xâm làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ lễ Tế 

hàng quận. 

Đối với phương án 2 

- Phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Nam Hải, 

Ban Quản lý, Ban Khánh tiết di tích lịch sử Từ Lương Xâm tổ chức tốt các nghi 

lễ truyền thống kỷ niệm 1084 năm chiến thắng Bạch Đằng và 1078 năm ngày 

mất của Đức Vương Ngô Quyền; đặc biệt Lễ Tế hàng quận vào ngày 15 tháng 

Giêng năm Nhâm Dần. 

- Phối hợp với Công an quận, các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các 

phường tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các di tích lịch sử - văn hóa 

trên địa bàn.  

- Không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 

3. Công an quận 

Đối với phương án 1 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm 

an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn các hoạt động diễn ra 

trước, trong và sau lễ hội, nhất là trong các ngày diễn ra lễ hội. 

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát các hoạt động diễn ra trong lễ hội đảm 

bảo không có các tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn. 

Đối với phương án 2 

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát các hoạt động diễn ra trong các ngày 

diễn ra các nghi lễ truyền thống. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

Đối với phương án 1 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, quảng bá phục vụ 

lễ hội gắn với tuyên truyền các hoạt động văn hóa lễ hội toàn quận với du lịch 

văn hóa tín ngưỡng trên hệ thống phát thanh của quận, truyền thanh các phường, 

trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố, trung ương (trước, trong 

và sau lễ hội). Thông báo tổ chức lễ hội Từ Lương Xâm trên Báo Hải Phòng, 

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.  

- Chủ trì phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân phường 

Nam Hải xây dựng đĩa tuyên truyền trên hệ thống phát thanh quận, truyền thanh 

các phường và tại Từ Lương Xâm. Hoàn thành đĩa tuyên truyền xong trước 

ngày 27/01/2022. 

- Chủ động thu thập tài liệu, xây dựng kế hoạch ghi hình, xây dựng tài 

liệu phóng sự, tài liệu chuyên đề về di tích, lễ hội Từ Lương Xâm trước và trong 
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thời gian lễ hội để tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 

trang website du lịch thành phố và website quận. 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan, triển khai 

thực hiện làm sân khấu theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức lễ hội đảm bảo theo 

thiết kế, chất lượng; trang trí sân khấu, tiêu đề, đảm bảo âm thanh loa máy tại 

khu vực sân khấu và khu vực tập kết các đoàn rước, 01 pa nô chương trình lễ 

hội, 02 bức trướng. Hoàn thành sân khấu trong ngày 15/02/2022 (tức ngày 15 

tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan như: băng cờ khẩu hiệu, dây cờ, 

cờ hồng kỳ, cờ phướn… ở tuyến đường Lê Hồng Phong (đoạn từ vòng xuyến 

BigC đến ngã tư Ngô Gia Tự), tuyến đường Bùi Viện (từ Cầu Rào 1 đến ngã Tư 

đường Nam Phong) tuyến đường Ngô Gia Tự (đoạn từ Cầu Rào 1 đến trạm xăng 

phường Đằng Hải), tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ vòng xuyến 

BigC đến cầu vượt Đông Hải - lối rẽ vào trụ sở Ủy ban nhân dân phường Đông 

Hải 2). Hoàn thành trước ngày 21/01/2022 (tức ngày 19/12 năm Tân Sửu.) 

Đối với phương án 2 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền: Thực hiện như Phương 

án 1. 

- Không làm sân khấu khai mạc lễ hội và không tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự 

Đối với phương án 1 

- Phối hợp Công an quận bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra 

các hoạt động lễ hội. Cử lực lượng đón tiếp các đoàn đại biểu dự lễ hội. 

Không thực hiện phương án 2 

6. Đồn Biên phòng Tràng Cát 

Đối với phương án 1 

- Phối hợp Công an quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận, Ủy ban nhân dân 

phường Nam Hải và các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường nắm tình 

hình, bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự 

trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội. 

Không thực hiện phương án 2 

7. Phòng Kinh tế 

Đối với phương án 1 

  - Phối hợp Điện lực Hải An và Ủy ban nhân dân phường Nam Hải kiểm 

tra, đảm bảo nguồn điện thông suốt trong thời gian diễn ra hoạt động lễ hội; phối 

hợp với Công an quận đảm bảo công tác phòng, cháy chữa cháy tại lễ hội. 
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- Phối hợp Hiệp Hội Doanh nghiệp quận lập danh sách các doanh nghiệp 

mời dự lễ hội gửi về Ủy ban nhân dân quận (qua Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân quận); phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân quận, phòng Kinh tế, Hiệp Hội Doanh nghiệp quận chuyển giấy mời 

tới các doanh nghiệp trên địa bàn quận về dự lễ hội. 

Không thực hiện phương án 2 

8. Phòng Quản lý đô thị 

Đối với cả 2 phương án 

- Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trong suốt thời gian 

diễn ra lễ hội. 

- Kiểm tra, rà soát, xử lý cây xanh và các chướng ngại vật, xóa các quảng 

cáo bẩn trên các tuyến đường làm ảnh hưởng giao thông, mỹ quan đô thị dọc các 

tuyến đường trên địa bàn các phường đảm bảo du khách thập phương về dự lễ 

hội; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh trong 

tổ chức lễ hội.  

9. Đề nghị Xí nghiệp Môi trường đô thị Hải An 1, Xí nghiệp Môi 

trường đô thị Hải An 2 

Đối với cả 2 Phương án: 

- Phối hợp Ủy ban nhân dân phường Nam Hải tổng dọn vệ sinh toàn bộ 

khu vực di tích Từ Lương Xâm; hàng ngày thu dọn vệ sinh môi trường đảm bảo 

sạch sẽ trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội.  

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường dọn vệ sinh trên tất cả các tuyến 

đường trên địa bàn quận và các tuyến đường vào di tích trước, trong và sau thời 

gian diễn ra lễ hội.  

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu. Ngày 

12 tháng Giêng rà soát tổng thể toàn bộ công tác vệ sinh đảm bảo sạch sẽ. 

10. Phòng Y tế 

Đối với cả 2 phương án: 

- Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các 

phường chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong tình hình mới; tổ chức phun khử khuẩn tại khu vực di tích; 

bố trí lực lượng ứng trực và thực hiện việc đo thân nhiệt trong thời gian diễn ra 

lễ hội. 

11. Trung tâm Y tế 

Đối với phương án 1: 

- Bố trí lực lượng, phương tiện y tế thường trực cấp cứu phục vụ trong 

03 ngày tổ chức lễ hội (Ngày 16+17+18 tháng 02 năm 2022, tức ngày 16, 17, 
18 tháng Giêng năm Nhâm Dần).). 
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- Phối hợp phòng Y tế phun khử khuẩn tại khu vực di tích; bố trí lực 

lượng ứng trực và thực hiện việc đo thân nhiệt trong thời gian diễn ra lễ hội đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

Không thực hiện phương án 2. 

12. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Đối với phương án 1 

- Lựa chọn giáo viên làm công tác hướng dẫn, thuyết minh phục vụ lễ hội 

và các đoàn khách đến dâng hương khi có yêu cầu. 

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các trường tổ chức cho giáo viên và học 

sinh các lớp đến tham dự lễ hội, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Đức Vương 

Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 938. 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh về 

truyền thống lịch sử, ý nghĩa của lễ hội đối với đời sống và tổ chức một số 

hoạt động có ý nghĩa giáo dục hướng về di tích lịch sử văn hóa và lễ hội Từ 

Lương Xâm.  

Không thực hiện phương án 2 

13. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Đối với cả 2 phương án: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường 

Nam Hải phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân phường Nam Hải thu 

(mở hòm công đức), sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa trong dịp lễ hội theo 

đúng quy định. Hướng dẫn các ban ngành, đơn vị thực hiện việc thu, chi nguồn 

xã hội hóa đúng quy định. 

- Phối hợp phòng Văn hoá và Thông tin, Uỷ ban nhân dân phường Nam Hải 

báo cáo, cung cấp số liệu về nguồn công đức trong thời gian tổ chức lễ hội. 

14. Đề nghị Điện lực Hải An 

Đối với phương án 1 

- Chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân phường Nam Hải đảm 

bảo an toàn thông suốt nguồn điện trong quá trình tổ chức lễ hội, có kế hoạch 

chuẩn bị máy nổ phục vụ ngày khai mạc lễ hội. 

- Phối hợp phòng Kinh tế kiểm tra, xử lý hệ thống dây điện làm ảnh 

hưởng đến giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn quận. 

Đối với phương án 2 

- Không thực hiện các nhiệm vụ phục vụ khai mạc lễ hội. 

- Các nhiệm vụ khác: Thực hiện như Phương án 1. 
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15. Đề nghị Hiệp Hội Doanh nghiệp 

Đối với phương án 1 

- Phối hợp phòng Kinh tế lập danh sách các doanh nghiệp mời dự lễ hội 

gửi về Ủy ban nhân dân quận (qua Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân); đồng thời phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân, phòng Kinh tế chuyển giấy mời tới các doanh nghiệp thuộc Hiệp Hội doanh 

nghiệp trên địa bàn quận về dự lễ hội.  

- Phát động các doanh nghiệp tiếp tục phát tâm công đức hướng về lễ hội 

Từ Lương Xâm. 

Không thực hiện phương án 2 

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận và các Đoàn thể 

chính trị - xã hội quận 

Đối với phương án 1 

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội phường làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của lễ hội tới các 

tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế; phát động nhân dân tiếp tục công đức 

xây dựng và mở rộng khuôn viên di tích lịch sử Từ Lương Xâm.  

Không thực hiện phương án 2 

17. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các phường 

Đối với phương án 1: 

a) Uỷ ban nhân dân phường Nam Hải 

- Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch cụ thể báo cáo Đảng ủy 

phường để lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt 

các nhiệm vụ trong quá trình tổ chức lễ hội Từ Lương Xâm. Dự toán kinh phí 

hoạt động tổ chức lễ hội báo cáo Ủy ban nhân dân quận.  

- Chỉ đạo và kiểm tra việc trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan tại 

khu vực trụ sở phường, khu vực tổ chức lễ hội và trên các tuyến đường lớn của 

phường; tuyên truyền nổi bật tại tuyến đường Bùi Viện đến di tích lịch sử văn 

hóa Từ Lương Xâm và tuyến đường Ngô Gia Tự (đoạn từ Trạm xăng về Từ 

Lương Xâm); tuyến đường Nam Phong về Từ Lương Xâm bằng các hình thức 

như: băng rôn khẩu hiệu, dây cờ, cờ tổ quốc, cờ hồng kỳ, cờ hội, cờ phướn; đặc 

biệt trang trí nổi bật bằng hệ thống đèn led tại di tích lịch sử văn hoá Từ Lương 

Xâm, miếu Xâm Bồ. 

Hoàn thành việc trang trí tuyên truyền cổ động trực quan lồng ghép với 

trang trí, tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần, xong trước ngày 

27/01/2022 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu). 
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- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trang trí khu 

vực sân khấu, lễ đài và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao do địa phương 

chủ trì. 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: 

+ Xây dựng sơ đồ vị trí chỗ ngồi của các đại biểu dự lễ khai mạc. Bố trí 

bàn, khăn trải bàn, ghế ngồi cho đại biểu và nhân dân, hoa, trống, bục phát biểu 

và bàn đại biểu, nước uống cho các đại biểu đến dự lễ khai mạc; bố trí cán bộ 

đón tiếp khách.  

+ Làm biển chỉ dẫn quy định khu vực ngồi dự lễ khai mạc cho các đại 

biểu (biển khách mời thành phố, các sở, ngành, quận, huyện trong thành phố; 

các đơn vị khách mời ngoại tỉnh). 

- Bố trí cán bộ phường, Ban Quản lý di tích Từ Lương Xâm ghi công đức 

(có khăn trải bàn, hòm công đức, loa máy) để thông báo các đoàn dâng hương và 

công đức, phát thanh tuyên truyền về di tích lịch sử văn hóa Từ Lương Xâm và 

Anh hùng dân tộc Ngô Quyền trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Bố trí 01 bộ loa 

máy và cán bộ giới thiệu các đoàn tới dâng hương trong 03 ngày lễ hội. 

- Chủ trì, phối hợp với các phường có di tích thờ Đức vương Ngô Quyền 

trên địa bàn quận tổ chức nghi lễ hợp tế theo truyền thống địa phương, đảm bảo 

trang trọng, ý nghĩa. 

- Phối hợp Công an quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận, phòng Kinh tế, 

phòng Y tế, phòng Văn hóa và Thông tin và các ngành liên quan làm tốt công 

tác giữ gìn an ninh trật tự, quản lý tốt các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ 

văn hóa, ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mê tín dị đoan trong 

khu vực tổ chức lễ hội theo quy định pháp luật; bố trí và quản lý tốt các điểm 

dịch vụ bán hàng, trông gửi xe (trong 3 ngày lễ hội) không thu tiền, đảm bảo 

thuận lợi, an toàn, đúng quy định của nhà nước  

- Cử cán bộ phối hợp tốt với Điện lực Hải An đảm bảo điện lưới và máy 

phát điện dự phòng để phục vụ lễ hội. Chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự, 

Công an, phòng Văn hóa và Thông tin quận và Quận đoàn hướng dẫn các đoàn 

rước vào vị trí tập kết tại sân Từ Lương Xâm và hướng dẫn ra vị trí sân khấu để 

dự lễ khai mạc lễ hội đảm bảo an toàn, trật tự. 

- Phối hợp Công an quận xây dựng sơ đồ, phương án đảm bảo giao thông 

trong toàn lễ hội; đường đi của các phương tiện tới dự lễ hội, thống nhất bố trí 

địa điểm để xe ô tô, xe máy của các đoàn khách và du khách thập phương về dự 

lễ hội thuận lợi, an toàn. 

- Chủ động phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Môi trường đô 

thị Hải An 1, Xí nghiệp môi trường đô thị Hải An 2 đảm bảo vệ sinh môi 

trường; kiểm tra và xử lý dây điện, cành cây gây cản trở giao thông, ảnh hưởng 

đến các đoàn rước trên các tuyến đường phường Nam Hải. Bố trí khu vực vệ 

sinh, thùng rác công cộng phía trong và ngoài di tích, thu gom rác, quét dọn khu 
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vực tổ chức lễ hội đảm bảo sạch, đẹp trong dịp tổ chức lễ hội. Phát động nhân 

dân và chỉ đạo tổng vệ sinh toàn phường. 

- Chủ động bố trí thuyết minh viên cho các đoàn khách, thành phố và các 

đơn vị ngoại tỉnh về dự lễ và tham quan di tích lịch sử văn hoá tại Từ Lương 

Xâm trong dịp lễ hội và năm 2022. 

- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo che nắng, che mưa cho đại biểu đến dự 

lễ khai mạc trong trường hợp thời tiết không thuận lợi như: ô, mũ, áo mưa giấy. 

Bố trí giáo viên phục vụ các đoàn khách đến dâng hương trong buổi lễ khai mạc. 

- Hướng dẫn 2 đoàn dâng hương Lương Xâm và Xâm Bồ dâng hương tại 

di tích (mỗi đoàn không quá 10 người). 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức lễ hội phân công. 

b) Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải 1 

- Chọn cử lực lượng phối hợp với phường Nam Hải tham gia nghi lễ hợp 

tế tại lễ hội.  

- Chọn cử đại diện đoàn rước đến dâng hương (có lễ vật) tại di tích lịch sử 

văn hóa Từ Lương Xâm (Đoàn dâng hương không quá 10 người). 

- Chỉ đạo và phát động nhân dân treo cờ tổ quốc, băng rôn lễ hội trên địa 

bàn phường.  

c) Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải 2 

- Chọn cử lực lượng phối hợp với phường Nam Hải tham gia nghi lễ hợp 

tế tại lễ hội.  

- Chọn cử đại diện đoàn rước đến dâng hương (có lễ vật) tại di tích lịch sử 

văn hóa Từ Lương Xâm (Đoàn dâng hương không quá 10 người). 

- Chỉ đạo và phát động nhân dân treo cờ tổ quốc, băng rôn lễ hội trên địa 

bàn phường. Tập trung treo cờ, băng rôn khẩu hiệu nổi bật trên tuyến đường 

Đông Hải (đoạn đường từ trụ sở Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân phường Đông Hải 2 đến đầu cầu nơi giáp ranh giữa Hạ Đoạn 4, phường 

Đông Hải 2 với phường Nam Hải).  

d) Ủy ban nhân dân phường Đằng Hải. 

- Chọn cử lực lượng phối hợp với phường Nam Hải tham gia nghi lễ hợp 

tế tại lễ hội.  

- Chỉ đạo và phát động tuyên truyền nhân dân treo cờ tổ quốc, băng rôn, 

khẩu hiệu trên địa bàn phường.  

- Chọn cử đại diện đoàn rước đến dâng hương (có lễ vật) tại di tích lịch sử 

văn hóa Từ Lương Xâm (Đoàn dâng hương không quá 10 người). 

đ) Ủy ban nhân dân phường Tràng Cát. 
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- Chọn cử lực lượng phối hợp với phường Nam Hải tham gia nghi lễ hợp 

tế tại lễ hội.  

- Chỉ đạo và phát động tuyên truyền nhân dân treo cờ tổ quốc, băng rôn 

khẩu hiệu trên địa bàn phường. Tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, các 

trò chơi dân gian tổ chức tại lễ hội. 

- Chọn cử đại diện đoàn rước đến dâng hương (có lễ vật) tại di tích lịch sử 

văn hóa Từ Lương Xâm (Đoàn dâng hương không quá 10 người). 

e) Uỷ ban nhân dân phường Đằng Lâm. 

- Chọn cử lực lượng phối hợp với phường Nam Hải tham gia nghi lễ hợp 

tế tại lễ hội.  

- Chỉ đạo và phát động tuyên truyền nhân dân treo cờ tổ quốc, băng rôn 

khẩu hiệu nổi bật từ ngã tư Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong, dọc tuyến đường Ngô 

Gia Tự đến đầu Cầu Rào; các tuyến đường trên địa bàn phường.  

- Chọn cử đại diện đoàn rước đến dâng hương (có lễ vật) tại di tích lịch sử 

văn hóa Từ Lương Xâm (Đoàn dâng hương không quá 10 người). 

f) Ủy ban nhân dân phường: Thành Tô, Cát Bi. 

Cử đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể tham 

dự lễ hội và dâng hương.  

Tổ chức đoàn đến dâng hương tại di tích lịch sử văn hóa Từ Lương Xâm 

(Đoàn dâng hương không quá 10 người). 

Đối với phương án 2: 

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh về thân thế sự nghiệp 

Đức vương Ngô Quyền, trận chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 938 về di tích 

lịch sử văn hóa cấp quốc gia Từ Lương Xâm và nghi lễ truyền thống tại Từ 

Lương Xâm.  

- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm công tác phòng, 

chống dịch khi đến dâng hương tại di tích. 

IV- TIÊU ĐỀ LỄ HỘI VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Tiêu đề. 

“Lễ hội Từ Lương Xâm kỷ niệm 1084 năm chiến thắng Bạch Đằng và 

1078 năm ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền” 

Hải An, ngày 16+17+18 tháng 02 năm 2022 

(Ngày 16, 17, 18 tháng Giêng năm Nhâm Dần) 
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2. Khẩu hiệu tuyên truyền. 

1. Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, quý khách và nhân dân về dự lễ hội 

Từ Lương Xâm năm 2022. 

2. Lễ hội Từ Lương Xâm kỷ niệm 1084 năm chiến thắng Bạch Đằng và 

1078 năm ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền (từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 

Giêng năm Nhâm Dần). 

3. Phát huy tinh thần “Chiến thắng Bạch Đằng”, Đảng bộ, quân và dân 

quận Hải An quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh 

tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Các sở: VHTT, DL, TTTT; 

- TT Quận ủy, TT HĐND quận; 

- CT UBND, các PCT UBND quận; 

- Ban Tổ chức lễ hội; 

- UBMTTQVN, các ĐTCTXH; 

- Các phòng, ban, đơn vị quận; 

- CVP, PCVP phụ trách theo dõi; 

- Các đơn vị trên địa bàn quận: HHDN,  

  ĐLHA, XNMTDDT1, XNMTĐT2; 

- Đồn BP Tràng Cát; 

- ĐU, HĐND,UBND các phường; 

- CVVP Ngọc; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Trần Thị Kim Oanh 
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