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Ngày 06/4/2021 UBND huyện nhận được Kế hoạch số 22 /KH-UBND ngày 

06 /4/2021; Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 06/4/2021 của UBND thị trấn Yên Cát 

về việc tổ chức lễ Dâng hương Danh Tướng Lê Phúc Thành  năm 2021, sau khi 

nghiên cứu các văn bản, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Về chủ trương 

Lễ hội Đình Thi là lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Thổ nói 

riêng và cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện nói chung, có từ lâu đời, hằng 

năm được tổ chức 01 lần với quy mô cấp cơ sở và 5 năm tổ chức với quy mô cấp 

huyện. UBND huyện thống nhất chủ trương tổ chức Lễ dâng hương Danh Tướng 

Lê Phúc Thành năm 2021 với quy mô cấp cơ sở như đề xuất của UBND thị trấn 

Yên Cát. 

2. Về thời gian 

Thống nhất tổ chức phần lễ trong 02 ngày, từ ngày 26/4 đến ngày 27/4/2021 

(tức ngày 15/3 đến hết ngày 16/3 Âm lịch) tại Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 

06/4/2021của UBND thị trấn Yên Cát. 

3. Về nội dung 

Đề nghị UBND thị trấn Yên Cát tổ chức Lễ dâng hương theo đúng bản chất, 

ý nghĩa lịch sử văn hóa, phù hợp với thuần phong mỹ tục, loại bỏ, thay thế những 

tập tục không phù hợp với xu thế hội nhập. 

Trên đây là ý kiến của UBND huyện, yêu cầu UBND thị trấn Yên Cát chỉ 

đạo việc tổ chức Lễ dâng hương  Danh Tướng Lê Phúc Thành bảo đảm, an toàn, 

tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội và các quy định của Nhà nước 

tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ ban hành quy 

đinh về quản lý, tổ chức lễ hội và các văn bản có liên quan. Thực hiện nghiêm 

Công văn số 2796/UBND-THKH ngày 06/3/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về 

việc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới. 

Báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp 

báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo); 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 
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