ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
Số: 1831 /UBND-VX
V/v phối hợp triển khai
tổ chức lễ hội Katê tại di
tích Tháp Pô Sah Inư
năm 2016.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 06 tháng 9 năm 2016

Kính gửi:
- Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin;
- Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện;
- Chủ tịch UBND các xã: Hàm Trí, Hàm Phú và
thị trấn Ma Lâm.

Thực hiện Kế hoạch số 1616/KH-SVHTTDL ngày 22/8/2016 của Sở Văn
hóa-Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư năm
2016; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:
1. Giao Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin chủ trì, phối hợp với UBND xã
Hàm Phú, Hàm Trí và thị trấn Ma Lâm lập danh sách các vị chức sắc tôn giáo dân
tộc Chăm ở thôn Lâm Thuận xã Hàm Phú, thôn Lâm Giang xã Hàm Trí và thôn 3 thị
trấn Ma Lâm tham gia trực tiếp các nội dung hoạt động tại lễ hội Katê năm 2016 gửi
về Ban Quản lý di tích tháp Pô Sah Inư.
2. Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao thực hiện một số nội dung công
việc sau đây:
- Tuyển chọn, thành lập Đội văn nghệ dân gian người Chăm tham gia biểu
diễn giao lưu vào tối ngày 29/9/2016; với thời lượng chương trình 30 phút.
- Hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho đội nghinh, thỉnh tập luyện
tốt tại địa phương; lập danh sách nghệ nhân tham gia trình diễn nghề truyền thống
dân tộc Chăm, nghệ nhân tham gia hội thi tay nghề, các vận động viên tham gia trò
chơi dân gian và các tiết mục biểu diễn văn nghệ gửi về Ban Quản lý di tích tháp Pô
Sah Inư trước ngày 20/9/2016.
- Cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Ban Quản lý di tích tháp Pô Sah Inư và
các đơn vị liên quan hỗ trợ bà con dân tộc Chăm vui đón lễ hội Katê trong không khí
vui tươi, đoàn kết và an toàn tại tháp Pô Sah Inư.
3. UBND các xã, thị trấn Ma Lâm, Hàm Trí, Hàm Phú hỗ trợ về kinh phí tập
luyện văn nghệ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho bà con dân tộc Chăm khi
tham gia lễ hội Katê năm 2016 tại tháp.
- Phối hợp chặt chẽ với phòng Văn hóa & Thông tin mời các chức sắc tôn giáo
và trí thức dân tộc Chăm tham gia Ban Tổ chức lệ hội Katê và đảm nhận một số
công việc trong lễ hội:

+ Sư cả Thông Minh Toàn- Trưởng Ban điều hành và chịu trách nhiệm chính
các nghi lễ diễn ra tại tháp Pô Sah Inư vào sáng ngày 30/9/2016.
+ Ông Thông Minh Lợi- Phó Trưởng thôn 3, thị trấn Ma Lâm, đảm nhận công
tác điều hành đội hình (cờ, kiệu, lọng, đội múa, nhóm nhạc lễ, đoàn rước…) trong lễ
rước trang phục nữ Thần Pô Sah Inư vào sáng ngày 30/9/2016.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin, Giám
đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Hàm
Phú, Hàm Trí và Ma Lâm khẩn trương triển khai thực hiện./.
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- Chủ tịch, PCT.UBND huyện (đ/c Bảy);
- Chánh, Phó VP;
- Lưu VT.H

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận
Bắc
Email: hamthuanbac@binhthuan.gov.vn
Cơ quan: UBND Huyện Hàm Thuận Bắc
Thời gian ký: 16:09:58 06/09/2016 ICT

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bảy

