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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức sự kiện 30 năm Khu di tích Xẻo Quít được xếp
hạng di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia và Khánh thành
Dự án hạ tầng du lịch Xẻo Quít (giai đoạn 2)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 433TB/VPTU ngày 12/4/2022 và Công văn số 654/VPUBND-THVX ngày
21/4/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh về tổ chức kỷ niệm
30 năm Khu di tích Xẻo Quít được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia;
Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND Tỉnh về
việc tổ chức kỷ niệm các ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa trên
địa bàn tỉnh trong năm 2022.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTT&DL) xây dựng Kế hoạch tổ
chức sự kiện 30 năm Khu di tích Xẻo Quít được xếp hạng di tích lịch sử - văn
hóa Quốc gia và Khánh thành Dự án hạ tầng du lịch Xẻo Quít (giai đoạn 2), với
những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Bảo tồn, phát huy giá trị di sản, giáo dục truyền thống cách mạng cho
các thế hệ hôm nay và mai sau; thông qua các hoạt động, đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, quảng bá, liên kết và xúc tiến du lịch cả chiều rộng lẫn chiều sâu,
giới thiệu hình ảnh Xẻo Quít đến công chúng; tạo sự chuyển biến và thay đổi
diện mạo, hình ảnh góp phần thu hút khách tham quan, từng bước khôi phục
hoạt động khai thác, phát triển du lịch tại Khu di tích Xẻo Quít.
- Trao đổi, ghi nhận thông tin từ các đồng chí lão thành cách mạng về quá
trình hình thành, phát triển và định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát
triển du lịch bền vững theo định vị của lãnh đạo Tỉnh: “Bảo tồn lịch sử - gìn giữ
hồn quê”.
- Công tác tổ chức đảm bảo trang trọng, thích ứng linh hoạt, an toàn, tiết
kiệm, hiệu quả và phù hợp tình hình phòng, chống dịch Covid-19.
II. THÀNH PHẦN THAM DỰ
Dự kiến 150 đại biểu (Kèm theo Phụ lục I).
III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
Sự kiện diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 07/5/2022 đến ngày 08/5/2022. Tại
Khu di tích Xẻo Quít, ấp 4, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cụ
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thể như sau:
1. Tổ chức Kỷ niệm 30 năm Khu di tích Xẻo Quít được xếp hạng di
tích lịch sử - văn hóa Quốc gia và Khánh thành Dự án hạ tầng du lịch Xẻo
Quít (giai đoạn 2)
1.1. Thời gian: 09h00 đến 11h30, ngày 07/5/2022.
1.2. Địa điểm: Sân khấu khán đài Khu di tích Xẻo Quít (ấp 4, xã Mỹ
Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
1.3. Nội dung Chương trình:
- Văn nghệ chào mừng (thời gian 20 phút).
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo kết quả, thành tích qua 30 năm xây dựng và phát triển Khu di
tích Xẻo Quít (bằng hình thức video clip - khoảng 15 phút).
- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh.
- Tọa đàm về phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững;
về định hướng đặt tên đường và xây dựng Bia tưởng niệm C279 tại Khu di tích
Xẻo Quít (có chương trình chi tiết riêng).
- Tham quan hình thức đổi mới trưng bày tại các nhà di tích và trải
nghiệm hình thức thuyết minh tự động (quét mã QR).
- Khánh thành Dự án hạ tầng du lịch Xẻo Quít (giai đoạn 2).
- Khen thưởng, đáp từ, kết thúc buổi Lễ (mời đại biểu dùng cơm tại Khu
di tích Xẻo Quít).
2. Tổ chức các hoạt động
2.1. Thời gian: Từ ngày 07/5/2022 đến ngày 08/5/2022.
2.2. Địa điểm: Khu di tích Xẻo Quít, ấp 4, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh,
tỉnh Đồng Tháp.
2.3. Nội dung hoạt động và đơn vị tham gia:
a. Tổ chức triển lãm hình ảnh về: Xẻo Quít xưa và nay; di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và làng nghề tỉnh Đồng Tháp; triển lãm nhạc cụ,
hình ảnh, không gian trình diễn Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp.
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh.
b. Tổ chức hoạt động phục vụ xe thư viện lưu động Ánh sáng tri thức.
Đơn vị thực hiện: Thư viện Tỉnh.
c. Trình diễn nghề truyền thống: Dệt chiếu, đan đát, đan lục bình; trưng
bày: nông - ngư cụ Đồng Tháp Mười.
Đơn vị thực hiện: Khu di tích Xẻo Quít phối hợp với Bảo tàng Tỉnh.
d. Tái hiện phiên Chợ quê; các gian hàng quà tặng, đặc sản Đồng Tháp.
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Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
Tỉnh (bộ phận dịch vụ du lịch Xẻo Quít).
e. Tổ chức hoạt động thể dục - thể thao, trò chơi dân gian.
Đơn vị thực hiện: Đoàn cơ sở Sở VHTT&DL phối hợp với Huyện đoàn
Cao Lãnh – Xã đoàn Mỹ Hiệp - Xã đoàn Mỹ Long.
IV. KINH PHÍ
Tổng kinh phí thực hiện là: 457.947.000 đồng (Bốn trăm năm mươi bảy
triệu chín trăm bốn mươi bảy ngàn đồng)
Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa và nguồn Quỹ Phát triển hoạt
động sự nghiệp năm 2022 của đơn vị Xẻo Quít (kèm theo Phụ lục II)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành phần Ban Tổ chức và các Tiểu ban: (Kèm theo Phụ lục III)
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể: (Kèm theo Phụ lục IV)
Giao Giám đốc Khu di tích Xẻo Quít (Thành viên Thường trực) chủ trì,
phối hợp các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chủ động triển
khai thực hiện tốt Kế hoạch này, thường xuyên theo dõi, báo cáo tiến độ về
Trưởng Ban Tổ chức để kịp thời chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
để
- UBND Tỉnh;
báo
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
cáo
- PCT/UBND Đoàn Tấn Bửu;
- Lãnh đạo Sở;
- UBND huyện Cao Lãnh (phối hợp chỉ đạo);
- Phòng VH&TT huyện Cao Lãnh;
- Huyện Đoàn Cao Lãnh;
để
- Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp phối
trực thuộc Sở;
hợp
- Bộ phận dịch vụ du lịch Xẻo Quít
thực
(Trung tâm XTTMDL&ĐT);
hiện
- Đoàn cơ sở Sở VHTT&DL;
- Xã Đoàn Mỹ Hiệp, Mỹ Long;
- Lưu: VT, QLVH, KDTXQ.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thương

