
BTC LỄ HỘI DU LỊCH THÁC BẢN GIỐC 

TIỂU BAN NỘI DUNG,  

TUYÊN TRUYỀN, KHÁNH TIẾT 

   
Số:        /TB-TBNDTTKT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Trùng Khánh, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ Tiểu ban nội dung, tuyên truyền, khánh tiết Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh về tổ 

chức Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 3669/QĐ-BTC ngày 25 tháng 8  năm 2022 của Trưởng Ban tổ chức Lễ hội du lịch Thác Bản 

Giốc về việc thành lập Tiểu ban nội dung, tuyên truyền, khánh tiết Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc năm 2022; 

Tiểu ban nội dung, tuyên truyền, khánh tiết xây dựng Kế hoạch phục vụ Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2022 như 

sau: 

1. Mục đích 

Tham mưu cho Ban tổ chức thực hiện nội dung, tuyên truyền, khánh tiết, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ hội du lịch 

Thác Bản Giốc năm 2022 đạt hiệu quả, nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương, giới thiệu hình ảnh quê 

hương, vùng đất, con người với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc gắn với tâm linh của huyện Trùng Khánh đến với bạn 

bè trong nước và quốc tế. 

Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2022, là cầu nối 

gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương nhằm tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của 

dân tộc và tăng cường hợp tác đối ngoại, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với huyện Trùng Khánh nói riêng và 

tỉnh Cao Bằng nói chung. 

2. Yêu cầu 

Các nội dung Lễ hội, tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Lễ hội cần được triển khai đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng 

điểm, bảo đảm chu đáo, trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả, đóng góp thiết thực cho thành công của Lễ hội Du lịch Thác Bản 

Giốc năm 2022. 
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II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Lễ Khai mạc 

STT 
Nội dung Cơ quan chủ trì  Cơ quan thực hiện, phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 

1 
- Lễ khai mạc Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc Ban tổ chức 

Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết  

19h30, ngày       

08/10/2022 

- Công tác chuẩn bị: Bàn giao mặt bằng; cử lực 

lượng tham gia hỗ trợ trang thiết bị cho đơn vị 

tổ chức sự kiện 

Tiểu ban nội dung 

Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh; đơn vị tổ chức sự kiện; 

UBND các xã có liên quan 

Trước ngày 

30/9/2022 

- Công tác bàn giao sân khấu cho BTC Ban tổ chức 
Đơn vị tổ chức sự kiện; Tiểu ban 

Nội dung, tuyên truyền khánh tiết  

Trước ngày 

05/10/2022 

- Bàn giao thành viên đội văn nghệ cho Biên 

đạo, đạo diễn tập luyện 
Ban tổ chức 

Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết  

Trước ngày 

15/9/2022 

2. Lễ rước nước cầu Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa 

STT Nội dung Cơ quan chủ trì  
Cơ quan thực hiện,  

phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 

1 

Công tác chuẩn bị: Thống nhất chương trình 

phần Lễ tại Chùa Trúc lâm Bản Giốc với 

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Ban tổ chức 
- Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết. 

Trước ngày 

16/9/2022 

2 
Rước nước tại thác Bản Giốc (Lấy nước thiêng 

tại chân Thác Bản Giốc). 

 Ban tổ chức, Chùa 

Phật tích Trúc Lâm 

Bản giốc 

 

Đại biểu: TT Tỉnh ủy, HĐND, 

lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo 

Sở VHTT&DL; TT Huyện ủy, 

HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban 

MTTQ huyện; lãnh đạo VP 

HĐND&UBND, Phòng VH&TT, 

Ban quản lý Khu du lịch Thác 

Bản Giốc;  TT Đảng ủy, HĐND, 

UBND, UBMTTQ xã Đàm Thủy; 

Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết. 

00h00 phút, 

ngày 

08/10/2022 

3 

Lễ rước nước cầu Quốc thái dân an, mưa 

thuận gió hòa: Tại chùa Phật tích Trúc lâm 

Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh  

Ban tổ chức, Chùa 

Phật tích Trúc Lâm 

Bản giốc 

Đại biểu: TT Tỉnh ủy, HĐND, 

lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo 

Sở VHTT&DL; TT Huyện ủy, 

07h30 phút, 

ngày 

08/10/2022 
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HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban 

MTTQ huyện; lãnh đạo VP 

HĐND&UBND, Phòng VH&TT, 

Ban quản lý Khu du lịch Thác 

Bản Giốc, TT Đảng ủy, HĐND, 

UBND, UBMTTQ  xã Đàm Thủy; 

Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết; 02 đội múa lân; Báo, 

Đài Trung ương, tỉnh, Phóng viên 

Trung tâm VH&TT huyện. 

3. Nội dung Văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian 

STT Nội dung Cơ quan chủ trì  
Cơ quan thực hiện,  

phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 

1 

Ban hành Quyết định thành lập Đội văn nghệ, 

chỉ đạo đạo diễn, biên đạo dàn dựng chương 

trình để tập luyện chương trình nghệ thuật khai 

mạc Lễ hội. 

Ban tổ chức  
Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết  

Trước ngày 

16/9/2022 

2 

Ban hành Thể lệ, Điều lệ Hội thi hát dân ca, 

dân vũ và các môn thi đấu thể thao, trò chơi 

dân gian huyện năm 2022 

Ban tổ chức 

Tiểu ban Nội dung tuyên truyền 

khánh tiết 

 

Trước ngày 

16/9/2022 

3 

Thành lập Quyết định Ban giám khảo, Tổ trọng 

tài, Tổ Thư ký, Tổ phục Hội thi hát dân ca, thi 

đấu thể thao, trò chơi dân gian  

Ban tổ chức 

Tiểu ban Nội dung tuyên truyền 

khánh tiết 

 

Trước ngày 

20/9/2022 

4 
Tổ chức Hội thi hát dân ca, dân vũ huyện Trùng 

Khánh năm 2022  
Ban tổ chức 

- Tiểu ban Nội dung tuyên truyền 

khánh tiết. 

- Ban Giám khảo. 

- Dẫn CT, Thư ký. 

Cả ngày 

09/10/2022 

 

5 
Tổ chức thi đấu thể thao và các trò chơi dân 

gian  
Ban tổ chức 

- Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết. 

- Tổ trọng tài, Thư ký 

Từ ngày 08- 

09/10/2022 
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4. Tổ chức trưng bày gian hàng, giới thiệu sản phẩm, đặc sản, văn hóa ẩm thực 

STT Nội dung Cơ quan chủ trì  
Cơ quan thực hiện,  

phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 

1 
Đôn đốc các xã, thị trấn; các đơn vị liên quan 

được giao gian hàng trưng bày 
Ban tổ chức  

- Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết tiết. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng 

Nông nghiệp&PTNT; Trung tâm 

DVNN huyện; UBND các xã, thị 

trấn;  

Trước ngày 

05/10/2022 

2  Lắp đặt các gian hàng 
Ban tổ chức  

 

- Đơn vị tổ chức sự kiện. 

- Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết tiết. 

Trước ngày 

05/10/2022 

3 
Giao gian hàng cho các Đơn vị; các đơn vị bố 

trí trưng bày gian hàng 

Ban tổ chức  

 

- Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết tiết. 

- Các đơn vị, doanh nghiệp 

- UBND các xã, thị trấn. 

Ngày 

06/10/2022 

4 

Hoàn thiện trưng bày các gian hàng, giới thiệu 

sản phẩm, đặc sản, văn hóa ẩm thựccác gian 

hàng 

Ban tổ chức  

 

Các huyện, thành phố, các doanh 

nghiệp và các xã, thị trấn 

Trước 17h00 

ngày 

07/10/2022 

5 
Bắt đầu tổ chức trưng bày gian hàng, giới thiệu 

sản phẩm, đặc sản, văn hóa ẩm thực 
Ban tổ chức 

- Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết tiết. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng 

NN&PTNT; Trung tâm DVNN 

huyện; UBND các xã, thị trấn.  

Bắt đầu từ 7h00 

ngày 08/10 đến 

17h30, ngày 

09/10/2022  

5. Công tác tuyên truyền 

STT Nội dung Cơ quan chủ trì 
Cơ quan thực hiện,  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Chuẩn bị các nội dung maket, trang trí khánh 

tiết sân khấu, nội dung khẩu hiệu tuyên truyền 

trình thẩm định. 

 

 

Ban tổ chức 

 

- Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết. 

- Công ty tổ chức sự kiện. 

Trước ngày 

15/9/2022 
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2 

Tuyên truyền mục tiêu phát triển du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn, kết hợp với 

tuyên truyền, phản ánh công tác chuẩn bị trên 

các phương tiện thông tin, lồng ghép trong các 

cuộc họp, sinh hoạt, thông báo rộng rãi cho 

nhân dân đến xem và cổ vũ cho chương trình 

Lễ hội. 

Ban tổ chức 

Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết. 

 

Trước ngày 

25/9/2022 

3 

Tuyên truyền Phần Lễ: Dâng hương và một số 

nghi thức của Phật giáo do Trung ương giáo 

hội phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban 

nhân dân huyện Trùng Khánh thực hiện. Cầu 

quốc thái dân an, bày tỏ lòng thành kính, tri ân 

với những bậc tiền nhân khai quốc, các anh 

hùng liệt sỹ…; cầu mong mưa thuận gió hòa, 

mùa màng tươi tốt, nhân dân ấm no, hạnh 

phúc 

 

 

Ban tổ chức 

Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết 

Trước ngày 

25/9/2022 

4 

Phần Hội: Tuyên truyền về các gian hàng 

trưng bày ẩm thực; Hội thi dân ca, dân vũ và 

thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian của các 

xã, thị trấn; tuyên truyền thông qua các hoạt 

động triển lãm ảnh về con người, các danh 

thắng của huyện Trùng Khánh. 

Ban tổ chức 
Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết 

Trước ngày 

25/9/2022 

5 

Giới thiệu về các món ăn đặc sản của địa 

phương như: Hạt dẻ, xôi trám, xôi ngũ sắc, lạp 

sườn, lợn quay, vịt cỏ nướng, các loại bánh 

truyền thống, thạch trắng… 

Ban tổ chức 
Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết  

Trước ngày 

25/9/2022 

6 

Tuyên truyền Kế hoạch Lễ ký hết huyện hữu 

nghị giữa huyện Trùng Khánh (Việt nam) và 

thành phố Tịnh Tây (Trung Quốc); chương 

trình nghệ thuật đặc sắc Khai mạc Lễ hội du 

lịch Thác Bản giốc. 

Ban tổ chức 
- Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết  

Trước ngày 

20/9/2022 

7 

Tuyên truyền thành công của Lễ hội trên các 

mặt công tác tuyên truyền, thông tin, quảng 

bá; công tác vận động tham gia Lễ hội; công 

tác đảm bảo an ninh, trật tự; công tác y tế và 

Ban tổ chức 
Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết  

Sau khi tổ 

chức Lễ hội 
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vệ sinh an toàn thực phẩm, ý nghĩa của việc tổ 

chức thành công Lễ hội Thác Bản Giốc năm 

2022. 

8 

Tuyên truyền những cảm nhận, ấn tượng tốt 

đẹp của du khách trong và ngoài nước khi 

tham gia Lễ hội; khen thưởng kịp thời những 

tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích đóng 

góp, ủng hộ cho sự thành công của Lễ hội. 

UBND huyện 
Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết  

Sau khi tổ 

chức Lễ hội 

9 

Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội, 

Khu du lịch Thác Bản Giốc cho cán bộ, đảng 

viên, người lao động trong và ngoài tỉnh; đối 

tác là người nước ngoài. 

UBND huyện 
Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết  

Sau khi tổ 

chức Lễ hội 

* Nội dung makét sân khấu và băng rôn tuyên truyền: 

Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan thực 

hiện, phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

      a) Ma két chính 

 

LỄ HỘI 

DU LỊCH THÁC BẢN GIỐC NĂM 2022 

 

 

b) Ma két Hội thi Hát dân ca, dân vũ 

 

BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI DU LỊCH THÁC BẢN GIỐC NĂM 2022 

 

 

HỘI THI  

HÁT DÂN CA - DÂN VŨ, THI ĐẤU THỂ THAO, TRÒ CHƠI DÂN GIAN 

 

Trùng Khánh, ngày 8, 9 tháng 10 năm 2022 

 

        

        c) Khẩu hiệu ngang (Số lượng: 50-60): 

 1.  Nhiệt liệt chào mừng Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc huyện Trùng Khánh, năm 

Ban tổ chức 

Tiểu ban Nội 

dung, tuyên 

truyền khánh tiết 

 

   

Trước, 

trong và 

sau Lễ hội 
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2022! 

         2. Nhiệt liệt chào mừng đại biểu và du khách về dự Lễ hội du lịch Thác Bản 

Giốc, huyện Trùng Khánh năm 2022! 

         3. Trùng Khánh hội nhập và phát triển! 

         4. Toàn dân đoàn kết xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc! 

         5. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước! 

         6. Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc” là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân! 

         7. Bảo vệ, tôn tạo và phát huy di sản văn hóa là trách nhiệm của toàn dân! 

         8. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

         9. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh Cao 

Bằng! 

 

10. Trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên - Mùa thu vàng Bản Giốc! 

11. Thác Bản Giốc là thác lớn thứ 4 thế giới trong các thác nước nằm trên đường 

biên giới giữa các quốc gia! 

12. Danh thắng quốc gia Thác Bản Giốc -Tuyệt phẩm của thiên nhiên! 

13. Bảo tồn, phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao 

Bằng! 

14. Thác Bản Giốc - điểm đến ấn tượng của Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO Non nước Cao Bằng! 

d) Khẩu hiệu dọc tuyên truyền Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc 2022 

1. Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng năm 2022. 

Tổ chức từ ngày 08 - 9/10/2022 tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

2. Đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh! 

3. Mô hình CVĐC toàn cầu UNESCO - động lực thúc đẩy phát triển KTXH một 

cách bền vững và có sự tham gia. 

6. Công tác khánh tiết 

STT Nội dung Cơ quan chủ trì Cơ quan thực hiện (phối hợp) 
Thời gian 

thực hiện 

1 
Trình thẩm định các nội dung Maket, băng rôn, 

khẩu hiệu, pano, áp phích  
Ban tổ chức 

Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền 

khánh tiết  

Trước  ngày 

20/9/2022 

    2 Phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện chuẩn bị Ban tổ chức - Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền Từ ngày 
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sân khấu, giải phóng mặt bằng, đôn đốc đảm 

bảo tiến độ thời gian tổ chức. 

 

khánh tiết. 

- Đơn vị tổ chức sự kiện. 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- UBND xã Đàm Thủy. 

- BQL Khu du lịch Thác Bản Giốc 

25/9/2022 đến 

hết ngày 

25/10/2022 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các thành viên Tiểu ban nội dung, tuyên truyền, khánh tiết căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và 

Thông báo số 322/TB-BTC ngày 30/8/2022 của BTC Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2022 về việc Phân công nhiệm vụ 

Thành viên BTC Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2022, Thông báo lịch trình thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tổ chức Lễ 

hội du lịch Thác Bản Giốc huyện Trùng Khánh năm 2022, chủ động thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Trong quá trình tổ chức 

Lễ hội, các thành viên có sự phối hợp để thực hiện nhiệm vụ chung. 

 - Các cơ quan, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được giao nhiệm vụ tham gia trong chương 

trình lễ hội chủ động thực hiện các nhiệm vụ công việc đạt hiệu quả. 

 - Định kỳ thông tin, báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công với Ban tổ chức, Trưởng Tiểu ban (hoặc cơ 

quan Thường trực - Phòng VH&TT huyện). 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Tiểu ban nội dung, tuyên truyền, khánh tiết Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc 

năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- TT.Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- LĐUBND huyện;                    (B/c) 

- Các thành viên BCĐ; 

- Các thành viên TBND, TT, KT (T/h); 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VHTT. 

TRƯỞNG TIỂU BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Chu Thị Vinh 
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