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KẾ HOẠCH
Triển khai, tổ chức thực hiện Lễ hội truyền thống đền thờ Khúc Thừa Dụ

Dâng hương tưởng niệm 1.115 ngày mất tiên chúa Khúc Thừa Dụ - năm 2022

 Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/08/2018 của Chính phủ 
quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;

Căn cứ Hướng dẫn số 12/HD-PVHTT, ngày 25/01/2018 của Phòng Văn hóa - 
Thông tin huyện Ninh Giang về việc hướng dẫn công tác tổ chức và quản lý lễ hội; 

Ủy ban nhân dân xã Kiến Quốc xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực 
hiện Lễ hội truyền thống đền thờ Khúc Thừa Dụ; Dâng hương tưởng niệm 1.115 
ngày mất tiên chúa Khúc Thừa Dụ - năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
 Nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, công lao to 

lớn của người anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ trong tiến trình lịch sử dựng nước 
và giữ nước của dân tộc. Góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý trí tự lực, 
tực cường, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; nâng cao ý thức, 
trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và du 
khách thập phương trong việc giữ gìn và phát huy giá trị Di sản văn hóa của đền 
thờ Khúc Thừa Dụ.

2. Yêu cầu
- Làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức và cá nhân để tổ chức triển 
khai, thực hiện Lễ hội truyền thống đền thờ Khúc Thừa Dụ; Dâng hương tưởng 
niệm 1.115 ngày mất tiên chúa Khúc Thừa Dụ - năm 2022 đảm bảo an toàn, tươi 
vui, khấn khởi, thành kính, không phô trương, lãng phí.

- Thực hiện việc tổ chức lễ hội theo nghi lễ truyền thống xong phải bảo đảm 
công tác phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - NỘI DUNG
1. Thời gian: Lễ hội; Dâng hương tưởng niệm được tổ chức trong thời gian 02 

ngày. Từ ngày 19/8 đến ngày 20/8/2022 (Tức ngày 22/7 đến ngày 23/7 năm Nhâm Dần).
2. Địa điểm: Tại đền thờ Khúc Thừa Dụ, thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, 

huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
3. Nội dung: Gồm 2 nội dung chính: Phần lễ và phần hội.
3.1. Phần lễ gồm:
* Ngày 19/8/2022 (22/7 năm Nhâm Dần).
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Buổi sáng: 
- Từ 7h00’ -  8h00’:  Tổ chức lễ cáo yết, khai quang tịnh đền
- Từ 8h30’ - 10h00’: Tổ chức tế 
Buổi chiều: 
- Từ 14h00’ - 16h00’: Hội đồng gia tộc Họ Khúc Việt Nam tổ chức tế lễ, 

cáo yết tại đền thờ.
* Ngày 20/8/2022 (23/7 năm Nhâm Dần)
Buổi sáng: 
- Từ 7h00’ - 8h00’: Đón tiếp đại biểu.
- Từ 8h00’ - 8h10’: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Từ 8h10’- 8h30’: Các đoàn đại biểu vào dâng lễ vật.
- Từ 8h30’ - 10h30’
+ Văn nghệ chào mừng
+ Diễn văn khai mạc; khái quát công lao sự nghiệp tiên chúa Khúc Thừa Dụ 
+ Đánh trống khai hội
+ Đọc chúc văn tế 
+ Các đoàn đại biểu, các chi, ngành họ Khúc và quý khách vào dâng hương.
 Buổi chiều: 
- Từ 16h00’ - 17h00’: Lễ tạ kết thúc lễ hội.

   3.2. Phần hội  gồm: 
   Các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi 
  * Ngày 18/8/2022 (21/7 năm Nhâm Dần) 
  Buổi chiều:
 - Từ 14h0’ - 16h30’: Tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường 

chính trong huyện và đường liên xã; chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 
Tám và Quốc khánh 02/9; chào mừng lễ hội.

* Ngày 19/8/2022 (22/7 năm Nhâm Dần)
   Buổi sáng: 
   - Từ 7h00’ - 10h30’: Tổ chức trò chơi: kéo co và bóng chuyền hơi nữ

+ Kéo co: Mỗi thôn chọn cử 02 đội tham gia (01 đội nam và 01 đội nữ); Riêng 
thôn Cúc Bồ bố trí 02 đội nam;  03 nhà trường chọn cử  01 đội nữ;  số lượng 10 
người/01 đội trong đó có 01 đội trưởng để chỉ đạo chung (tổng là 12 đội).

+ Bóng chuyền hơi nữ: Mỗi thôn chọn cử 01 đội nữ; 03 nhà trường chọn cử 
01 đội nữ tham gia; số lượng 10 người/01 đội trong đó có 01 đội trưởng để chỉ đạo 
chung (tổng là 6 đội)
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 Buổi chiều:
 - Từ 13h30’ - 17h00’: Tổ chức trò chơi: Ném bóng vào rổ, ném vòng cổ chai, 

bịt mắt bắt vịt, nhẩy bao... 
+ Ném bóng: Mỗi thôn, mỗi nhà trường chọn cử 01 đội tham gia; số lượng 05 

người/01 đội  trong đó có 01 đội trưởng để chỉ đạo chung (tổng là 08 đội) và 
khách thập phương.

+ Ném vòng cổ chai: Mỗi một thôn, mỗi một nhà trường chọn cử 01 đội tham 
gia; số lượng 05 người/01 đội  trong đó có 01 đội trưởng để chỉ đạo chung (tổng là 
08 đội) và khách thập phương.

+ Bịt mắt bắt vịt: Mỗi một thôn, mỗi một nhà trường chọn cử 01 đội tham gia 
(02 nam, 02 nữ); Riêng trường Mầm non, THCS bố trí nữ;  số lượng 04 người/01 
đội trong đó có 01 đội trưởng để chỉ đạo chung (tổng là 08 đội)  

+ Nhẩy bao: Mỗi thôn, mỗi nhà trường chọn cử 01 đội tham gia (02 nam, 02 
nữ); Riêng trường Mầm non, THCS bố trí nữ;  số lượng 04 người/01 đội trong đó 
có 01 đội trưởng để chỉ đạo chung (tổng là 08 đội)  

  Buổi tối: 
 - Từ 19h30 - 21h30: Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các thôn, 

các đoàn thể, nhà trường. (Từ 13 đến 15 tiết mục)
* Ngày 20/8/2022 (23/7 năm Nhâm Dần)

 Buổi chiều:
- Từ 14h00 - 17h00: Tổ chức bóng chuyền hơi nam
+ Bóng chuyền hơi nam: Mỗi một thôn chọn cử 01 đội nam tham gia; số lượng 

10 người trong đó có 01 đội trưởng để chỉ đạo chung (tổng là 10 người/01 đội) 
III. ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI
1. Đại biểu tỉnh QUẢN LÝ VH VÀ GIA ĐÌNH
- Lãnh đạo Sở văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Hải Dương 
- Lãnh đạo Phòng quản lý Văn hóa & gia đình. (Sở VHTT&DL Hải Dương)
- Lãnh đạo Phòng Di sản văn hóa. (Sở VHTT&DL Hải Dương)
- Lãnh đạo Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Hải Dương.
- Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Hải Dương.
- Lãnh đạo Báo Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
2. Đại biểu huyện
- Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo 

UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ, Phòng Văn hóa & Thông tin, Phòng Nội Vụ, 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

- Đồng chí Ủy viên ban Thường vụ phụ trách cụm, đồng chí Huyện ủy viên 
phụ trách xã.
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3. Đại biểu các ngành liên quan
- Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Khúc Thừa Dụ.
- Lãnh đạo, phóng viên Đài phát thanh huyện Ninh Giang.
- Hội đồng gia tộc Họ Khúc Việt Nam.
- Các Chi, Ngành họ Khúc trong & ngoài nước (HĐGT họ Khúc mời giúp)
4. Đại biểu 20 xã, thị trấn trong huyện và xã bạn có liên quan.
- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ 20 xã, thị trấn trong huyện.
- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Thụy Sơn, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình.
- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Nguyễn Trãi, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội. 
5. Ban quản lý các đền, chùa trong huyện và huyện bạn có liên quan
- Ban quản lý di tích đền Tranh xã Đồng tâm
- Ban quản lý di tích chùa Trông xã Hưng Long
- Ban quản lý di tích đền thờ Quỳnh Hoa Thánh Mẫu Khúc Thị Ngọc. Thôn 

Vĩnh Mộ, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
6. Thành phần đại biểu trong xã
- Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban 

thường trực UBMTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội; cán bộ, 
công chức, người lao động, người hoạt động chuyên trách UBND xã; cấp ủy chi 
bộ, quân dân chính, ban công tác Mặt trận 05 thôn; ban giám hiệu, giáo viên 03 nhà 
trường; Hội đồng quản trị Qũy tín dụng nhân dân; HTXVDNN; đại biểu đại diện các 
chùa: Cúc Thị, Cúc Bồ, Lũng Quý, Ngọc Chi, An Cúc.

- Chủ các doanh nghiệp, lãnh đạo các công ty trên địa bàn xã
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Trưởng Ban tổ chức
Ông: Bùi Văn Công - Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban quản lý di tích 

đền thờ Khúc Thừa Dụ
Có nhiệm vụ: - Chỉ đạo điều hành chung, thành lập các Tiểu ban, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng Tiểu ban để triển khai, tổ chức thực hiện.
2. Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức
 Ông: Đoàn Văn Điệp - Công chức Văn hóa - Xã hội xã (phụ trách Văn hóa – 

TT - TDTT) - Phó Ban quản lý di tích đền thờ Khúc Thừa Dụ
Có nhiệm vụ: - Tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Ban tổ chức lễ hội, triển 

khai, tổ chức thực hiện Lễ hội truyền thống đền thờ Khúc Thừa Dụ; Dâng hương 
tưởng niệm 1.115 ngày mất tiên chúa Khúc Thừa Dụ - năm 2022 đảm bảo an toàn, 
tươi vui, khấn khởi, thành kính, không phô trương, lãng phí và đúng quy định.
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- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của các 
Tiểu ban; là trung tâm hiệp đồng giữa các Tiểu ban, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, 
đoàn thể 

- Tổng hợp đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Tiểu ban, 
cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể. Tham mưu, đề xuất biểu dương, khen 
thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Phó Trưởng Ban Tổ chức 
Ông Nguyễn Xuân Điệu - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã
Ông Khúc Ngọc Hiu - Chủ tịch HĐGT họ Khúc Việt Nam
Ông Khúc Minh Tuấn - Phó Chủ tịch TT. HĐGT họ Khúc Việt Nam
Bà Đỗ Thị Thúy - Công chức Văn phòng – Thống kê xã .(phụ trách Văn 

phòng HĐND &UBND)
Có nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Ban tổ chức lễ hội, triển khai, tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ xây dựng kịch bản tổ chức, điều hành, lễ tân, hậu cần, bố trí 
sinh hoạt cơm trưa 20/8/2022 (23/7 Âm lịch)

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ do Ban tổ chức phân công. Cấp tạm 
ứng kinh phí cho các Tiểu ban.

4. Các thành viên Ban tổ chức
Có nhiệm vụ: 
- Triển khai, tổ chức thực hiện Lễ hội truyền thống đền thờ Khúc Thừa Dụ; 

Dâng hương tưởng niệm 1.115 ngày mất tiên chúa Khúc Thừa Dụ - năm 2022 theo 
sự phân công nhiệm vụ của Ban tổ chức và Tiểu ban tổ chức.

- Được trưng dụng cơ sở, vật chất, lực lượng của cơ quan, đơn vị, ban, 
ngành của mình để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn, linh 
hoạt, sáng tạo, tiết kiệm và hiệu quả.

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động phối hợp với các Tiểu 
ban, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ.

5. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, người 
lao động UBND xã và các thôn.

- Làm tốt công tác truyên truyền tới cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, 
học sinh, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp, công lao to 
lớn của anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ trong tiến trình lịch sử dân tộc. Góp phần 
giáo dục truyền thống yêu nước, ý trí tự lực, tực cường, bồi đắp đạo lý “Uống nước 
nhớ nguồn” của dân tộc; để đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, học 
sinh, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các hoạt động lễ hội và 
dâng hương

- Tích cực tham gia và triển khai, tổ chức thực hiện Lễ hội truyền thống đền 
thờ Khúc Thừa Dụ; Dâng hương tưởng niệm 1.115 ngày mất tiên chúa Khúc Thừa 
Dụ - năm 2022 đạt hiệu quả cao.
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- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
6. Ban quản lý đền thờ Khúc Thừa Dụ.
- Phối hợp chặt chẽ với Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Văn hóa - TT-

TT-TD -TT) tích cực chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Ban tổ chức lễ hội, 
triển khai, tổ chức thực hiện Lễ hội truyền thống đền thờ Khúc Thừa Dụ; Dâng 
hương tưởng niệm 1.115 ngày mất tiên chúa Khúc Thừa Dụ - năm 2022

- Chủ động kiểm tra cơ sở, vật chất tại đền thờ (điện, nước, cờ hội, hệ thống 
đèn chiếu sáng, đèn trang trí, đèn thờ, vật dụng sắp lễ, thuyền rồng để tế….); các 
nghi thức lễ, tế; tổ chức lau dọn vệ sinh nội tự, đồ thờ; tổng dọn vệ sinh bên trong 
và bên ngoài khuôn viên đền thờ đảm bảo an toàn, chu đáo, sạch, đẹp.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC.
-  Sử dụng từ nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng 

hộ và một phần ngân sách địa phương.
- Trưởng các Tiểu ban lập dự trù kinh phí, được tạm ứng kinh phí và quyết 

toán kinh phí sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy định.
VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Ban thường trực 

UBMTTQ xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, triển khai, tổ chức thực hiện 
Lễ hội truyền thống đền thờ Khúc Thừa Dụ; Dâng hương tưởng niệm 1.115 ngày 
mất tiên chúa Khúc Thừa Dụ - năm 2022 đảm bảo an toàn, tươi vui, khấn khởi, 
thành kính, hiệu quả cao. 

- Mọi công tác chuẩn bị xong trước 16 giờ 00' ngày 18/8/2022 (Tức ngày 
21/7 Nhâm Dần).

Trên đây là kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Lễ hội truyền thống đền 
thờ Khúc Thừa Dụ; Dâng hương tưởng niệm 1.115 ngày mất tiên chúa Khúc Thừa 
Dụ - năm 2022. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công 
chức, người lao động và các thôn căn cứ nhiệm vụ được phân công, triển khai, tổ 
chức thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng VH&TT, Nội vụ huyện;        Để báo cáo;
- Ban TV Đảng ủy; TT.HĐND;
- Lãnh đạo UBND; các ban, ngành UBND;
- UBMTTQ, các đoàn thể;
- Cán bộ, công chức, người lao động UBND;
- Ban quản lý Di tích; Trưởng các thôn;
- Hiệu trưởng 3 nhà trường; Trưởng trạm Y tế;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Cường
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