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BÁO CÁO
Về công tác quản lý và tổ chức Lễ hội đầu năm 2023 trên địa bàn xã

Thực hiện Công văn số 137/UBND-VHTT ngày 16/02/2023 của UBND 
huyện Tứ Kỳ về việc báo cáo công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2023. 
UBND xã Hưng Đạo báo cáo công tác quản lý lễ hội đầu năm 2023 cụ thể như 
sau:

Xã Hưng Đạo gồm có 03 chùa, 03 đình, 01 đền, 01 miếu, trong đó có Đình 
– Đền Lạc Dục và Đình – Miếu Ô Mễ được công nhận là di tích cấp Tỉnh. Ngay 
từ đầu tháng 01/2023, Ban quản lý di tích đã họp với đại diện ban hộ tự các chùa, 
Tiểu ban quản lý di tích và lãnh đạo các thôn trên địa bàn xã để quán triệt các nội 
dung trong công tác hoạt động, kế hoạch quản lý bảo vệ di tích Đình, Chùa nhân 
dịp tết nguyên đán và công tác tổ chức lễ hội đầu năm của các Đình, Chùa trên 
địa bàn xã, giao nhiệm vụ cho các thành viên ban quản lý, lãnh đạo các thôn, trụ 
trì các nhà chùa, Tiểu ban quản lý di tích trong việc quản lý tổ chức hoạt động tôn 
giáo đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ di tích, cổ vật, tài sản, 
quản lý ghi chép công đức và quản lý hòm công đức tại các nơi thờ tự. Các Đình, 
Chùa phân công lịch trông coi, lịch trực cụ thể vào đêm giao thừa và các ngày tết.

Đầu năm 2023, có Đình – Đền Lạc Dục tổ chức lễ hội mùa xuân đầu năm, 
Đình – Miếu Ô Mễ, Đình làng Xuân Nẻo chỉ mở cửa cho nhân dân, các gia đình, 
dòng họ và khách thập phương về dâng lễ thắp hương đầu năm.

Công tác hoạt động của các di tích, các Đình - Chùa đều đúng theo quy định 
của pháp luật, tình hình tôn giáo ổn định, không có hiện tượng mất cắp, bói toán, 
mê tín dị đoan xảy ra tại các di tích,.

Trên đây là baó cáo công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2023 trên 
địa bàn xã Hưng Đạo./.
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