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UBND TỈNH AN GIANG 

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 17/KH-BQL 

 

An Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động Tết Nguyên đán năm Nhâm Dần 2022 

 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh An Giang về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 102/VPUBND-KGVX ngày 07 tháng 01 năm 2021 của 

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động của đơn vị 

trong năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 21/DSVH-QLBT&TTTL ngày 11 tháng 01 năm 2022 của 

Cục Di sản Văn hóa về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

          Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch hoạt 

động Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, gắn với 

các hoạt động tại Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo và các điểm di tích, góp phần tuyên 

truyền các giá trị văn hóa Óc Eo trong cộng đồng và du khách trong và ngoài tỉnh; 

- Cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại các điểm di tích, tạo thêm nhiều điểm 

chụp hình để du khách vừa tham quan và chụp ảnh lưu niệm và đảm bảo an toàn, an 

ninh trật tự tại Nhà trưng bày và các điểm di tích trong suốt thời gian nghỉ tết; 

- Các hoạt động phải thiết thực an toàn, tuân thủ các quy định về phòng, chống 

dịch COVID-19 của ngành y tế và chính quyền địa phương với tinh thần “thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian: Từ 24/01/2022 – 06/02/2022 (Từ ngày 22 tháng Giêng đến ngày 

mùng 6 tháng Giêng – Âm lịch). 

2. Các hoạt động cụ thể:  

2.1. Chỉnh trang Nhà trưng bày và các điểm di tích 
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(1) Sửa chữa sạt lỡ khu vực di tích Gò Cây Thị và lắp dựng 02 cổng di tích, 04 

đèn pháo hoa tại Nhà Trưng bày và di tích Gò Cây Thị; 

(2) Trang trí khu vực Nhà trưng bày, các điểm di tích, Khu vực Chùa Sơn Tiên 

trên đỉnh Núi Ba Thê đảm bảo mỹ quan, sạch sẻ, an toàn. Trang trí 03 điểm cho du 

khách chụp hình lưu niệm tại Nhà trưng bày và di tích Nam Linh Sơn, Di tích Gò 

Cây Thị; 

(3) Vệ sinh toàn bộ các khu vực thuộc cơ quan quản lý, sắp xếp lại hiện vật 

các tủ trưng bày và thống nhất cho Bảo tàng An Giang mượn 02 bảo vật quốc gia để 

triển lãm tại Bảo tàng An Giang trong dịp tết nguyên đán năm 2022; 

(4) Thường xuyên kiểm tra, bảo quản các di tích do Viện hàn lâm Khoa học 

xã hội Việt Nam bàn giao, (chưa đưa vào phục vụ du khách), nhằm đảm bảo an toàn 

di tích trong thời gian nghỉ tết; 

(5) Bố trí các điểm thu gom rác tập trung và sửa chữa lại nhà vệ sinh khu vực 

Gò Cây Thị, Linh Sơn Nam và Nhà trưng bày để đảm bảo vệ sinh môi trường và đủ 

điều kiện phục vụ du khách; 

(6) Vận động xã hội tặng quà tết cho một số dân nghèo tại thị trấn Óc Eo và tổ 

chức thăm và chúc Tết theo truyền thống cho cán bộ, viên chức, người lao động trong 

đơn vị và các vị trí lãnh đạo đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. 

2.2. Tổ chức phục vụ tết Nguyên đán năm 2022 

- Xếp lịch trực chuyên môn và bảo vệ Cơ quan, Nhà trưng bày và các di tích;  

- Thường xuyên tuần tra khảo sát, bảo vệ các di tích, các khu vực được giao 

quản lý về văn hóa Óc Eo trên phạm vi toàn tỉnh;  

- Phối hợp với Công an thị trấn Óc Eo tổ chức tuần tra (có hỗ trợ nhiên liệu) 

tại các điểm di tích, Nhà Trưng bày thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo – 

Ba Thê nhằm đảm bảo an ninh, phòng chống cháy, nổ và an toàn cho các di tích, di 

vật văn hóa Óc Eo;  

- Tuyên truyền và thực hiện đầy đủ nội dung Công văn số 3338/SVHTTDL 

ngày 30 tháng 10 năm 2021, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn 

tạm thời các biện pháp hành chính phòng, chống dịch Covid – 19 trong hoạt động 

văn hóa, Thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Báo cáo kết quả phục vụ tết Nguyên đán năm 2022 trước ngày mùng 5 tết 

(05/02/2022); gửi UBND tỉnh; Cục Di sản Văn hóa; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh để tổng hợp báo cáo và báo cáo không nhận; 

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng có liên quan đến tình hình nhận, 

tặng quà tết (nếu có), gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày mùng 5 tết (05/02/2022). 

2.3. Các hoạt động sau tết 
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- Phối hợp Bảo tàng An Giang có phương án vận chuyển 02 bảo vật quốc gia 

đi và về từ bảo tàng An Giang sau khi triển lãm phục vụ tết xong; 

- Sửa chữa Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo theo chủ trương của UBND tỉnh với 

02 giai đoạn và xây dựng đề cương trưng bày mới 2022; 

- Dọn dẹp vệ sinh tại Nhà trưng bày và các điểm di tích; 

- Lắp dựng các cổng di tích tại các di tích văn hóa Óc Eo trong tỉnh An Giang; 

- Triển khai thực hiện công tác cổ động trực quan và trang trí khu vực lễ từ 

ngày 05/02/2022 để phục vụ Lễ công bố các quyết định của Thủ tướng chính phủ 

vào ngày 10 tháng 02 năm 2022. 

3. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị năm 2022 (có 

dự toán chi tiết). 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Quản trị và Du lịch: Bố trí kinh phí để chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh tại 

các điểm di tích, kinh phí phục vụ tết Nguyên đán tại Nhà trưng bày và các điểm di 

tích, kinh phí lắp dựng cổng di tích thiết kế chổ chụp hình tham quan; sắp xếp lịch 

trực cơ quan, di tích và bảo vệ tuần tra di tích trước, trong và sau Tết; 

2. Phòng Nghiệp vụ và Bảo tàng: lên maket trưng bày phục vụ khách tham 

quan tại Nhà trưng bày, dọn dẹp vệ sinh tại các điểm di tích và nhà trưng bày trên 

đỉnh núi Ba Thê; bố trí và market điểm chụp hình; xây dựng phương án phối hợp với 

bảo tàng An Giang trưng bày 02 bảo vật quốc gia; 

3. Giao BCH Chi đoàn tập hợp đoàn viên tham gia vệ sinh Nhà trưng bày, các 

điểm di tích, trang trí khu vực chụp ảnh check-in. Đồng thời, chủ động phối hợp cơ 

quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các hoạt động khác có liên quan; 

4. Giao BCH Công đoàn bố trí tổ nữ công phụ trách trang trí hội trường, chủ 

động phối hợp cơ quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các hoạt động khác có 

liên quan, có kế hoạch chăm lo cho công đoàn viên đặc biệt là công đoàn viên ở xa 

về quê đón Tết. 

Trên đây là kế hoạch hoạt động Tết Nhâm Dần năm 2022 của Ban Quản lý Di 

tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang./. 

Nơi nhận:   
- Ban Giám đốc; 

- BCH Chi đoàn; 

- BCH Công đoàn; 

- Các phòng trực thuộc BQL; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Giềng 
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DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TẾT NĂM 2022 
(Đính kèm Kế hoạch số 17/KH-BQL ngày 17 tháng 01 năm 2022 của  

Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo) 

 

TT NỘI DUNG THÀNH TIỀN 

1 Sửa chữa sạt lỡ Di tích gò Cây Thị, lắp dựng cổng di tích 30.000.000đ 

2 Dọn dẹp vệ sinh Nhà trưng bày và các điểm di tích 2.000.000đ 

3 Trang trí cơ quan, Nhà trưng bày và các điểm di tích 9.500.000đ 

4 Bố trí khẩu trang, sát khuẩn tại Nhà trưng bày 1.000.000đ 

5 Trồng hoa tại di tích Gò Cây Thị 5.000.000đ 

 TỔNG 47.500.000Đ 
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