
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  22/KH-UBND An Giang, ngày  14  tháng  01  năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Về việc Công bố Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi  

Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê và Quyết định số 2198/QĐ-TTg 

ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận 

Bảo vật quốc gia (đợt 10 năm 2021) 

 

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt 

Óc Eo – Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công nhận 23 Bảo vật quốc gia (đợt 10, năm 2021). 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Công bố Quyết 

định số 115/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết 

định số 2198/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, với 

những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện Lễ Công bố Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc khái quát một số hoạt động tiêu 

biểu qua 78 năm ngày phát hiện, khai quật khảo cổ và đặt tên nền văn hóa Óc Eo 

Nam Bộ, để các cán bộ, nhân dân được biết, tự hào và nhận thức, thực hiện đúng yêu 

cầu của các quyết định; 

2. Công bố các nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm kịp thời 

triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch và tranh thủ nguồn vốn Trung ương, vốn xã 

hội hóa để bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, phát huy bảo vật quốc 

gia thuộc nền văn hóa Óc Eo một cách tốt nhất; 

3. Sau khi công bố nội dung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, An Giang 

sẽ tập trung tổ chức triển thực hiện có hiệu quả tất cả các dự án thành phần đảm bảo 

đúng trình tự, quy định của pháp luật;  

4. Chương trình, nội dung Lễ công bố phải chuẩn bị trang trọng, chu đáo,  đúng 

mục đích yêu cầu đề ra; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiết kiệm 

và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 
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II. NỘI DUNG 

1. Thời gian, địa điểm, hình thức và số lượng người dự 

a) Thời gian: 01 buổi sáng, dự kiến lúc 08 giờ 00 ngày 10/02/2022 (nhằm ngày 

thứ năm, mùng 10 tháng Giêng Xuân Nhâm Dần); 

b) Địa điểm: Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo, đường Nguyễn Thị Hạnh, ấp 

Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; 

c) Hình thức: Lễ công bố được tổ chức tại trụ sở Ban quản lý Di tích văn hóa 

Óc Eo;  

d) Số lượng người dự: Tổng số 80 đại biểu (Trung ương và địa phương); 

e) Khung chữ trên phông Lễ: 

 

2. Các nhiệm vụ trong Lễ Công bố 

2.1. Tổ chức Lễ Công bố Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc khái quát một số hoạt động tiêu 

biểu qua 78 năm ngày phát hiện, khai quật khảo cổ và đặt tên nền văn hóa Óc Eo 

Nam Bộ, để các cán bộ, nhân dân được biết, tự hào và nhận thức, thực hiện đúng yêu 

cầu của các quyết định; 

2.2. Công khai các bản vẽ: Sơ đồ tổng thể quy hoạch, định hướng tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quang, quy hoạch sử dụng đất… tại trụ sở Ban Quản lý Di tích 

Văn hoá Óc Eo và trên địa bàn huyện Thoại Sơn; 

2.3. Công bố thông tin về 02 bảo vật quốc gia vừa được và tuyên truyền 78 năm 

ngày phát hiện nền văn hóa Óc Eo ở tỉnh An Giang và Nam bộ; 
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2.4. Khen thưởng nhân dân có công hiến tặng hiện vật và hoạt động văn hóa Óc 

Eo trong thời gian qua; 

2.5. Thông tin, tuyên truyền về nội dung quy hoạch, Bảo vật quốc gia trên các 

phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau Công bố. 

3. Thành phần và số lượng đại biểu tham dự (danh sách đính kèm) 

- Chủ trì Lễ công bố: UBND tỉnh An Giang; 

- Thực hiện do Ban Quản lý Di tích Văn hoá Óc Eo, UBND huyện Thoại Sơn 

và các đơn vị phối hợp. 

4. Dự kiến Chương trình Lễ công bố 

Thời gian  Nội dung Thực hiện 

 7h00 - 8h00 
Đón tiếp và test nhanh COVID-19 cho từng 

đại biểu 

BQL Di tích Văn hóa Óc 

Eo và huyện Thoại Sơn 

8h15 - 11h00 

Văn nghệ chào mừng Sở VHTTDL 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 
Ban Quản lý Di tích Văn 

hóa Óc Eo  

Phát biểu khai mạc  UBND tỉnh An Giang 

Công bố quyết định số 115/QĐ-TTg, Quyết 

định số 2198/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về quy hoạch Óc Eo – Ba Thê 

và công nhận Bảo vật quốc gia 

Lãnh đạo Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Báo cáo tóm tắt nội dung Quy hoạch 
Công Ty Quy hoạch Hà 

Nội (Tư vấn) 

- Giới thiệu 02 Bảo vật quốc gia; 

- Giới thiệu 02 quyển sách: Khảo cổ đồng 

bằng sông Cửu Long (Louis Malleret); Na 

Phật Na kinh đô đầu tiên và cuối cùng của 

Vương quốc Phù Nam (Đặng Văn Thắng); 

- Khái quát một số hoạt động tiêu biểu qua 

78 năm phát hiện, khai quật khảo cổ và đặt 

tên nền văn hóa Óc Eo. 

PGS. TS Đặng Văn 

Thắng và BQL Di tích 

Văn hóa Óc Eo 

- Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Quản 

lý Di tích Văn hóa Óc Eo và UBND huyện 

Thoại Sơn về bảo vệ di tích quốc gia đặc 

biệt Óc Eo – Ba Thê. 

BQL Di tích Văn hóa Óc 

Eo và UBND huyện 

Thoại Sơn 

- Khen thưởng Sở Nội Vụ  

11h00 Đáp từ - kết thúc lễ  
Ban Quản lý Di tích Văn 

hóa Óc Eo 
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5. Công tác chuẩn bị 

5.1. Công tác chuẩn bị trước Lễ công bố 

- Bước 1: Thông báo rộng rãi trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, 

Báo An Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, Trang thông tin điện tử của 

Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo và các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân 

huyện Thoại Sơn về Kế hoạch tổ chức Lễ công bố. Thời gian bắt đầu từ ngày 03 

tháng 02 năm 2021; 

Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo phối hợp với UBND huyện Thoại Sơn, tổ 

chức treo băng rôn, pano tuyên truyền cổ động trực quan trên tỉnh lộ 943 (trước, trong 

và sau Lễ công bố).  

- Bước 2: Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tiến hành gửi thư mời cho đại biểu 

(kể cả các tổ chức, cá nhân được khen thưởng), thống kê chính xác số lượng đại biểu 

tham gia và có phương án phối hợp UBND huyện Thoại Sơn (thông qua ngành Y tế 

huyện) để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo cụ thể về 

UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2022; 

- Bước 3: Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo và Ban Tổ chức liên hệ các cơ 

quan Trung ương và tỉnh An Giang, huyện Thoại Sơn để bố trí nơi nghỉ cho khách ở 

xa và nhận thông tin đăng ký phát biểu, thảo luận của từng tổ chức trong lễ (nếu có).  

5.2. Về tài liệu phục vụ Lễ Công bố bao gồm: 

(1) Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng 

chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia 

đặc biệt Óc Eo - Ba Thê; 

(2) Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công nhận 23 Bảo vật quốc gia (đợt 10, năm 2021); 

(3) Bản Thuyết minh Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc 

biệt Óc Eo - Ba Thê (Phê duyệt tại Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ); 

(4) Các bản đồ quy hoạch; 

(5) Trưng bày, giới thiệu Bảo vật quốc gia; 

(6) Các ấn phẩm và tài liệu về văn hóa Óc Eo. 

6. Kinh phí thực hiện 

Từ nguồn kinh phí của Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo đã được bố trí trong 

năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban tổ chức 

- Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang - Trưởng ban; 

- Mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Phó Trưởng ban; 
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- Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo – Phó trưởng ban; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh – Thành viên; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thành viên; 

- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông – Thành viên; 

- Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình An Giang – Thành viên; 

- Lãnh đạo Báo An Giang – Thành viên; 

- Lãnh đạo UBND huyện Thoại Sơn – Thành viên. 

 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức 

 2.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

          - Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông, các địa phương, đơn 

vị trong tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sự kiện bằng nhiều hình thức đa 

dạng, thiết thực, phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.  

 - Kịp thời nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của tầng lớp nhân dân liên quan 

đến sự kiện. 

2.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chỉ đạo hỗ trợ Chương trình văn nghệ chào mừng 15 phút; 

- Thay mặt Ban Tổ chức Lễ, Công bố Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 23 tháng 

01 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, 

phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê và Quyết định số 2198/QĐ-TTg 

ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận 23 Bảo vật 

quốc gia (đợt 10, năm 2021); 

- Phối hợp Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo đón tiếp khách Bộ Văn hóa Thể thao 

và Du lịch, tỉnh bạn và tỉnh An Giang; 

- Công bố Kế hoạch lễ và sơ đồ, bản đồ quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử của 

Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.  

2.3. Văn phòng UBND tỉnh 

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Lễ công bố; 

- Theo dõi và nhắc nhở các đơn vị chuẩn bị các hoạt động theo sự phân công 

của UBND tỉnh; 

- Tham mưu Kế hoạch, nội dung chương trình, Giấy mời, thành phần khách mời. 

2.4. Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang 

- Cùng với Ban Tổ chức tiếp đón khách Trung ương, tỉnh bạn và tỉnh An Giang 

(bố trí nơi ăn, nghỉ cho khách ở xa); xác nhận danh sách đại biểu, thư mời; 

- Trưng bày công khai bản đồ Quy hoạch và Bảo vật quốc gia tại trụ sở Ban 

Quản lý Di tích Văn hoá Óc Eo; cổ động trực quan về nội dung công bố trên tỉnh lộ 

943 thuộc huyện Thoại Sơn; 
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- Cung cấp tài liệu cho các cơ quan báo chí, Đài phát thanh truyền hình để thông 

tin, tuyên truyền (trước, trong và sau Công bố); 

- Chuẩn bị phát biểu của UBND tỉnh và chương trình, người điều khiển chương 

trình lễ công bố; 

- Trang trí toàn bộ sân lễ (có che rạp) và các thiết bị, hình ảnh liên quan và mở 

cửa Nhà Trưng bày để phục vụ đại biểu; 

- Chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp của Ban Tổ chức (nếu có); 

- Dự trù toàn bộ kinh phí cho Lễ; 

- Hậu cần và xây dựng phương án phối hợp UBND huyện Thoại Sơn đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định;  

- Liên hệ Điện lực huyện đảm bảo nguồn điện phục vụ lễ và có phương án dự 

phòng máy phát điện (phòng khi có sự cố mất điện đột xuất).  

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Công bố Kế hoạch lễ và sơ đồ, bản đồ quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh và hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tuyên truyền trên cổng 

thông tin điện tử của từng đơn vị, địa phương.  

2.6. Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang 

Phối hợp với Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo và các đơn vị liên quan tổ 

chức tuyên truyền Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 23/01/2021 và Quyết định số 

2198/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để cán bộ và 

nhân dân trong tỉnh được biết trước, trong và sau lễ công bố.  

2.7. Báo An Giang 

- Tổ chức tuyên truyền nội dung Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 23/01/2021 

và Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ để cán bộ, nhân dân trong tỉnh được biết trước, trong và sau lễ công bố;  

- Phát hành số Báo đặc biệt tuyên truyền trong ngày Lễ công bố 10/02/2022.  

2.8. UBND huyện Thoại Sơn 

- Chỉ đạo Công an địa phương bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông 

trước, trong và sau Lễ Công bố trên địa bàn huyện Thoại Sơn, nhất là tại thị trấn Óc 

Eo và địa điểm tổ chức lễ; 

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông của huyện tổ chức thông báo 

cho người dân biết ngày tổ chức lễ công bố và tích cực tuyên truyền nội dung Quyết 

định số 115/QĐ-TTg ngày 23/01/2021 của Thủ tướng chính phủ cho nhân dân hiểu, 

chấp hành và thực hiện; 

- Chỉ đạo ngành Y tế huyện, phối hợp với BQL Di tích Văn hóa Óc Eo tổ chức 

Test nhanh COVID-19 tại chỗ cho 100% đại biểu trước khi vào dự lễ công bố (kinh 

phí từ nguồn của BQL Di tích Văn hóa Óc Eo); 

- Cùng với Ban Tổ chức tiếp đón đại biểu Trung ương, tỉnh bạn, tỉnh An Giang. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ Công bố Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 

23/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 

25/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban 

ngành tỉnh và UBND huyện Thoại Sơn triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Trong 

quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh 

về Ban Quản lý Di tích Văn hoá Óc Eo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:  
- TT. TU, HĐND tỉnh (báo cáo);; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện Thoại Sơn; 

- Các cơ quan báo, đài tại AG; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: HCTC. 

 (Kèm danh sách Khách mời dự Lễ Công bố)                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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DANH SÁCH DỰ KIẾN KHÁCH MỜI 

I TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TW GHI CHÚ 

1 Văn Phòng Chính phủ   

2 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch  

3 Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam  

4 Viện Khảo cổ học  

5 Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)  

6 Viện KHXH vùng Nam bộ  

7 
TS Đào Duy Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Văn xã, 

Văn phòng Chính phủ 
 

8 PGS.TS Đặng Văn Thắng  

9 PGS.TS Bùi Chí Hoàng  

10 TS Nguyễn Khánh Trung Kiên  

11 TS Phạm Văn Triệu  

12 Công ty Quy hoạch Hà Nội  

II TỈNH, THÀNH BẠN  

1 BQL Di tích Gò Tháp – Đồng Tháp  

2 BQL Di tích văn hóa Cần Thơ  

3 BQL Di tích văn hóa Kiên Giang  

4 Bảo tàng tỉnh Tiền Giang  

5 Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long  

III TỈNH AN GIANG  

1 Thường trực Tỉnh ủy   

2 Thường trực HĐND tỉnh  

3 Thường trực UBND tỉnh  

4 Ban Thường trự UBMTTQ tỉnh  

5 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

7 Sở Kế hoạch và Đầu tư  

8 Sở Xây dựng  

9 Sở Tài chính  

10 Tài nguyên & Môi trường  

11 Sở Thông tin và Truyền thông  

12 Sở Ngoại vụ  

13 Sở Nội vụ  

14 Công an tỉnh  
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15 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

16 Sở Giao thông Vận tải  

17 Sở Giáo dục & Đào tạo  

18 Sở Công thương  

19 Sở Lao động Thương binh &Xã hội  

20 Văn phòng UBND tỉnh  

21 Sở Khoa học & Công nghệ   

22 TT Xúc tiến Đầu tư và Thương mại   

23 Hội LHPN    

24 Bảo tàng Tỉnh   

25 Trường Đại học An Giang   

26 Hội Nông dân  

27 Trường Cao Đẳng Y tế  

28 Trường Cao Đẳng nghề  

29 Liên hiệp các hội KHKT tỉnh  

30 Liên hiệp các hội VHNT tỉnh  

IV CÁC CƠ QUAN BÁO, ĐÀI  

1 Thông tấn xã Việt Nam  - Cơ quan thường trú tại An Giang  

2 Báo Tuổi trẻ  

3 Báo Thanh niên  

4 Báo An Giang  

5 Đài phát thanh truyền hình An Giang (ATV).  

6 Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV9)  

7 Tạp Chí Văn hóa lịch sử tỉnh An Giang  

V CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH  

1 Đại diện UBND huyện Tri Tôn  

2 Đại diện UBND huyện Tịnh Biên  

3 Đại diện UBND huyện An Phú  

4 Đại diện UBND huyện Phú Tân  

5 Đại diện UBND huyện Chợ Mới  

6 Đại diện UBND huyện Châu Phú  

7 Đại diện UBND huyện Châu Thành  

8 Đại diện UBND thị xã Tân Châu  

9 Đại diện UBND thành phố Châu Đốc  

10 Đại diện UBND thành phố Long Xuyên  



10 

 

VI HUYỆN THOẠI SƠN  

1 Thường trực huyện ủy  

2 Thường trực HĐND  

3 Thường trực UBND  

4 Ban Thường trực UBMTTQ huyện  

5 Ban Tuyên giáo Huyện ủy  

6 Phòng Văn hóa thông tin  

7 Trung tâm Y tế huyện  

8 Trung tâm VHTT, Du lịch & Đài TT  

9 Đảng ủy – UBND thị trấn Óc Eo  

VII CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG  

1 Ông Phạm Văn Cường Hải Phòng 

2 Ông Danh Văn Dưỡng thị trấn Óc Eo 

3 Ông Trần Sắc Thanh thị trấn Óc Eo 

4 Bà Nguyễn Thị Dứt thị trấn Óc Eo 

5 Ông Dũng thị trấn Óc Eo 

6 Ông Ngô Quang Láng thị trấn Óc Eo 

7 Ông Nguyễn Thuận Thảo Long Xuyên 

Tổng số lượng đại biểu là 80 đại biểu. 
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