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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích Quốc gia “Di tích lịch sử Đèo 
Chẹn, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

 

 Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ -CP ngày 21 tháng 9 

năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ; 

 Căn cứ Quyết định số 3089/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2020 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng Di tích Quốc gia;  

 Căn cứ Công văn số 1231/VPUB -KGVX ngày 28/10/2020 của Văn phòng 
UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai cac Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

 Căn cứ Công văn số 2384/SVHTT&DL -QLVH ngày 30/10/2020 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La về việc phối hợp xây dựng kế hoạch 

đón Bằng công nhận xếp hạng Di tích Quốc gia; 

 Thực hiện Chương trình bàn giao Bằng công nhận Di tích cấp quốc gia đối 

với Di tích lịch sử Đèo Chẹn, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 Ủy ban ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành kế hoạch tổ chức Lễ đón 
nhận Bằng công nhận Di tích cấp Quốc gia đối với Di tích lịch sử Đèo Chẹn, xã 

Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh trên địa bàn huyện Bắc  Yên; là cơ sở kết nối, khai thác sử dụng các di 

tích trên địa bàn huyện như: Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến 99, Di tích 
Bãi đá Khắc cổ Khe Hổ, Di tích Hang Thẳm Puốc xã Pắc Ngà, Di tích Đồn Co 

Phách xã Chiềng Sại; các danh thắng như “Thiên đường m ây Tà Xùa”, Sống lưng 
Khủng Long, Hồ Sen xã Hua Nhàn, Đồi Pu Nhi xã Phiêng Ban và  khu bảo tồn 
thiên nhiên Tà Xùa, tạo các tuyến du lịch trên địa bàn huyện . 

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân 
các dân tộc trong địa bàn huyện về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của Luật Di sản 

văn hóa, ý thức bảo vệ giữ gìn và phát huy giá trị các di tích trong việc giáo dục 
truyền thống lịch sử - văn hóa và truyền thống văn hóa. 
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3. Tăng cường quản lý Nhà nước về di tích – danh lam thắng cảnh theo 
hướng mở rộng xã hội hóa, thu hút sự tham gia rộng rãi của Nhân dân vào việc 

bảo vệ và phát huy di tích; gắn với quản lý Nhà nước bằng pháp luật.  

4. Mở rộng và đa dạng hóa việc bảo vệ, bảo tồn chống xuống cấp các di 
tích lịch sử văn hóa, phát huy giá trị khai thác phục vụ cho các mục tiêu phát triển 

kinh tế của địa phương, của huyện. 

5. Tổ chức Lễ đón nhận đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm.  

 II. NỘI DUNG 

 1. Chương trình buổi lễ 

 - Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ đón nhận Bằng công nhận di tíc h 
(05 tiết mục); 

 - Chào cờ; 

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;  

 - Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch công bố Quyết định của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận xếp hạng Di tích cấp quốc gia đối 

với Di tích lịch sử Đèo Chẹn, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh sơn la; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển giao bằng công nhận di 

tích cho UBND huyện Bắc Yên; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến về giá trị, ý 
nghĩa của di tích và giao trách nhiệm quản lý , bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

cho UBND huyện; 

- Lãnh đạo huyện Bắc Yên phát biểu và nhận trách nhiệm  quản lý gìn giữ 

và phát huy tác dụng của di tích đã được công nhận xếp hạng và chuyển trao Bằng 
xếp hạng di tích cho UBND xã Hua Nhàn; 

- Lãnh đạo xã Hua Nhàn phát biểu và nhận trách nhiệm quản lý, bảo vệ và 
phát huy giá trị di tích . 

2. Thành phần tham dự (Dự kiến 30 người). 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh ; 

- Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh ; 

- Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện Bắc Yên; 

- Lãnh đạo UBND huyện Bắc Yên; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo huyện ủy, phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Truyền thông  - Văn hóa huyện, Phòng Tài 
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nguyên và Môi trường huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính  - 
Kế hoạch huyện, Văn phòng huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện ; 

- Phóng viên Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện. 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hua Nhàn. 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mường Khoa. 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tạ Khoa Khoa. 

- Ban Quản lý các bản: Tà Đò (xã Tạ Khoa); Pa Nó, bản Phúc, bản Chẹn, 

bản Khoa (xã Mường Khoa), Bản Đèo Chẹn (xã Hua Nhàn). 

3. Thời gian, địa điểm 

3.1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 4 năm 2021 (Thời gian cụ thể sẽ có 
giấy mời sau). 

3.2. Địa điểm: Điểm trường Tiểu học bản Đèo Chẹn. 

4.Trang trí khánh tiết 

- Phông chính: (cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng Bác Hồ) 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN 

LỄ ĐÓN NHẬN 

BẰNG XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA 

ĐÈO CHẸN 

XÃ HUA NHÀN, HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA 

Bắc Yên, ngày      tháng 4 năm 2021  

 

2. Khẩu hiệu trước hội trường: “Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự 
Lễ đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc qia: Đèo Chẹn, xã Hua 

Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn la!”. 

III. KINH PHÍ: Từ ngân sách huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì, khâu nối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, các cơ quan 
liên quan, UBND xã Hua Nhàn chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ đón nhận 

Bằng công nhận Di tích. 

- Tham mưu bài phát biểu cho Lãnh đạo UBND huyện tại buổi lễ. 

- Lập dự toán kinh phí, gửi phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Thẩm định dự toán kinh phí, trình 
UBND huyện phê duyệt. 
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3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Thực hiện công tác tổ chức tại 
buổi lễ. 

4. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Hua Nhàn trang trí khánh tiết; chuẩn bị 
tăng âm, loa đài, nhạc chào cờ; chủ trì, phối hợp với đội văn nghệ của xã, bản 

chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng. 

- Cử phóng viên ghi hình, tuyên truyền cho buổi lễ trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

5. UBND xã Hua Nhàn 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật 
chất và các điều kiện khác để đảm bảo cho tổ chức của buổi lễ thành công.  

- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện đảm bảo công tác 
trang trí khánh tiết, chuẩn bị chương trình văn nghệ chào m ừng buổi lễ. 

- Chỉ đạo tổng vệ sinh khu vực diễn ra buổi lễ và khu vực di tích. Mời đại 
biểu của xã, bản và chỉ đạo chính quyền các bản, thông tin và mời Nhân dân trong 

xã tới dự buổi lễ. 

Trên đây là Kế hoạch về việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Di t ích 

lịch sử Đèo Chẹn, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Yêu cầu Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã Hua Nhàn căn cứ nhiệm vụ được 
giao nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Bảo tàng tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các cơ quan chuyện môn UBND huyện; 
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện 
- Ủy ban nhân dân xã Hua Nhàn; Tạ Khoa, 
Mường Khoa. 
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Thào A Mua 
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