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THÔNG BÁO 

Chương trình đón tiếp đoàn kiều bào dâng hương tại  

Khu di tích lịch sử Đền Hùng nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022  

  

Ngày 08 tháng 4 năm 2022 (thứ Sáu), Đoàn kiều bào Việt Nam tiêu biểu 

tại các quốc gia về thăm tỉnh Phú Thọ và dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Đền 

Hùng; Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương trình đón tiếp Đoàn cụ thể như sau: 

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN TIẾP ĐOÀN KIỀU BÀO 

1. Thành phần Đoàn:  

- Trưởng đoàn: Đồng chí Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, 

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài. 

- Thành viên: 30 kiều bào tiêu biểu các nước; 06 thành viên Ban Tổ chức; 

một số phóng viên thông tin, truyền thông. 

2. Thời gian: Ngày 08 tháng 4 năm 2022 (thứ Sáu). 

3. Chương trình, địa điểm: 

a) Từ 08 giờ 45’: Đón Đoàn tại nút giao IC7 đường cao tốc Nội Bài - Lào 

Cai; đưa Đoàn đi dâng hương và thăm quan tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. 

- Thành phần đón Đoàn tại nút giao IC7: Lãnh đạo Sở Ngoại vụ. 

- Thành phần dự tham quan cùng Đoàn: Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: 

Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. 

b) Từ 11 giờ 15’: Đoàn chào xã giao Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Địa điểm: Phòng họp số 1 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần mời dự:  

+ Đồng chí Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Lao 

động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Khu di tích lịch 

sử Đền Hùng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

- Trang phục: Đại biểu nam mặc com-lê, sử dụng ca-ra-vát; đại biểu nữ mặc 

trang phục công sở. 

(Kết thúc chương trình làm việc, trân trọng kính mời các đại biểu dự bữa 

cơm thân mật tại Nhà ăn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh). 



 2 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

- Dẫn chương trình, đề xuất quà tặng đối ngoại; chuẩn bị cơm tiếp đoàn và 

các điều kiện cần thiết khác. 

- Phân công cán bộ đón và tháp tùng Đoàn; phối hợp với các cơ quan có liên 

quan chuẩn bị chương trình đón tiếp tại các địa điểm theo chương trình. 

- Chuẩn bị bộ tài liệu xúc tiến đầu tư gửi các thành viên Đoàn. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp 

với Sở Ngoại vụ hướng dẫn, hỗ trợ Đoàn dâng hương, tham quan và thưởng thức 

nghệ thuật Hát Xoan tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. 

3. Công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh trật tự trong thời gian Đoàn tham 

dự chương trình trên địa bàn tỉnh. 

4. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh cử phóng viên dự, đưa tin về các hoạt động của Đoàn. 

Thông báo này thay cho giấy mời, trân trọng kính mời các đại biểu tham dự 

theo chương trình trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                                         
- TTTU (để b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành phần tham dự 

  và phân công nhiệm vụ; 

- Sở KHĐT; 

- CVP, các PCVP; 

- Phòng QTTV, HCTC; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, TH7. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

 

Hoàng Vũ Cảnh 
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