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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ 

Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; 

Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 941-TB/TU 

ngày 22/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ 

Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các 

bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Khơi dậy đạo lý “Uống nước 

nhớ nguồn” và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc hướng về nguồn cội, tri ân công đức 

Tổ tiên. 

- Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên quê hương Đất Tổ và các di 

sản văn hóa đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. 

 2. Yêu cầu 

- Tổ chức phần Lễ đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng 

đảm bảo văn minh, tiết kiệm, giáo dục truyền thống hướng về cội nguồn. 

- Các hoạt động phần Hội gắn kết chặt chẽ với du lịch, tạo thành các chuỗi 

hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất 

Tổ, tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch, quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế 

mạnh tài nguyên du lịch văn hóa Phú Thọ. Huy động cao nhất các nguồn lực xã 

hội hóa đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Quy mô: Cấp tỉnh. 

2. Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 

3. Thời gian: Từ ngày 20/4 đến ngày 29/4/2023 (tức từ ngày 01/3 đến hết 

ngày 10/3 năm Quý Mão). 

4. Địa điểm: Tại thành phố Việt Trì, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các 

huyện, thị, thành trong tỉnh. 
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III. NỘI DUNG TỔ CHỨC  

1. Phần Lễ 

1.1. Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ 

Mẫu Âu Cơ ngày 25/4/2023 (tức ngày 06/3 năm Quý Mão); 

1.2. Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói 

chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân tiên phong” ngày 29/4/2023 (tức 

ngày 10/3 năm Quý Mão); 

1.3. Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các huyện, thành, thị 

trong tỉnh Phú Thọ, các địa phương, các tổ chức và của cộng đồng từ ngày 20/4 - 

29/4/2023 (tức từ  ngày 01/3 - 10/3 năm Quý Mão), chủ động đăng ký trực tiếp 

với Khu di tích lịch sử Đền Hùng. 

2. Phần Hội (Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ) 

2.1. Các hoạt động trọng tâm của Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 

2.1.1. Khai mạc “Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 

năm 2023” và “Tuần lễ di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh” 

- Thời gian: 20 giờ 00’, ngày 21/4/2023 (tức Thứ 6, ngày 02/3 âm lịch) 

- Địa điểm: Quảng trường Hùng Vương - thành phố Việt Trì. 

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh Phú Thọ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Nội dung:  

(1) Lễ Khai hội, Chương trình nghệ thuật chào mừng (có kịch bản và 

thành phần mời dự sau). 

(2) Các hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO 

ghi danh. 

(Chương trình Truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc trên sóng Đài Truyền hình 

Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương trên cả nước) 

2.1.2. Hội thảo quốc tế “Diễn đàn du lịch, văn hóa, di sản và sự phát 

triển bền vững Việt Nam” 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì: Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE 

Global) - Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.  

- Thành phần tham gia: Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và 

quốc tế; các doanh nghiệp; các cơ quan quản lý; các cơ quan thông tấn, báo chí 

trong nước và quốc tế. 

2.1.3. Tổ chức giải Bơi chải và trình diễn ván chèo đứng trên hồ Công 
viên Văn Lang 

- Nội dung: Tổ chức thi bơi chải (có vòng loại) và trình diễn ván chèo 

đứng (SUP). 
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- Địa điểm: Hồ Công viên Văn Lang - thành phố Việt Trì. 

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì. 

- Thành phần tham gia: Các đội bơi chải của các huyện, thành, thị. 

2.1.4. Tổ chức Giải bóng đá Cúp Hùng Vương 

- Địa điểm: Sân vận động Việt Trì - thành phố Việt Trì. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thành phần tham gia: Các huyện, thành, thị; các sở, ban, ngành, đoàn 

thể và các đơn vị trong tỉnh. 

2.1.5. Tổ chức Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tranh cúp 
Hùng Vương 

- Địa điểm: Nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh - thành phố Việt Trì. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. 

- Thành phần tham gia: Các đội bóng chuyền của tỉnh và các tỉnh, thành 

trong cả nước. 

2.1.6. Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2023 

- Địa điểm: Khu vực ngã 5 đền Giếng - Khu di tích lịch sử Đền Hùng. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch 8 tỉnh 

Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh; Hiệp hội Du lịch; UBND các 

huyện, thành, thị. 

2.1.7. Hội chợ triển lãm thương mại công thương vùng Đông Bắc - Phú 

Thọ năm 2023 

 - Địa điểm: Khuôn viên sân vận động Bảo Đà - thành phố Việt Trì. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Công thương. 

 - Thành phần tham gia: Các Công ty, Hợp tác xã, các doanh nghiệp trong 

và ngoài tỉnh; các huyện, thành, thị trong tỉnh. 

2.1.8. Liên hoan Văn hoá Ẩm thực Đất Tổ 

- Địa điểm: Khu dịch vụ ngã 5 đền Giếng - Khu di tích lịch sử Đền Hùng. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam; Hội Văn hóa 

Ẩm thực tỉnh Phú Thọ. 

2.1.9. Hội trại văn hóa và Liên hoan văn nghệ quần chúng phục vụ Giỗ 

Tổ Hùng Vương 

- Địa điểm: Khu núi Phú Bùng (Tiếp giáp trục hành lễ) - Khu di tích lịch 

sử Đền Hùng. 
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- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành, thị. 

- Đơn vị phối hợp: Khu di tích lịch sử Đền Hùng. 

2.2. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch khác 

- Triển lãm “Di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam”; 

- Trưng bày tư liệu, hiện vật về lễ hội và Tín ngưỡng thời đại Hùng Vương; 

- Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Quê hương, con người Phú Thọ”; 

- Chương trình “Hát Xoan làng cổ” phục vụ khách du lịch; 

- Biểu diễn Múa rối nước phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương; 

- Trình diễn đâm đuống, đánh trống đồng phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương; 

- Hội thi gói nấu bánh chưng, giã bánh giầy phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương; 

- Lễ hội áo dài trẻ em Việt Nam “Hướng về nguồn cội”; 

- Trình diễn trang phục áo dài dân tộc Việt Nam;  

- Thi đấu các môn thể thao truyền thống phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương; 

- Giải đua xe đạp phong trào các câu lạc bộ Việt Trì mở rộng; 

- Tổ chức đoàn famtrip “Hành trình du lịch sắc màu Trung du”; 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì và phối hợp với các cơ quan của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng nội dung chi tiết các hoạt động do 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại Kế hoạch này. 

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Sở đối 

với các nhiệm vụ theo thông lệ hàng năm và các nội dung liên quan nêu trong kế 

hoạch này. 

- Tham mưu UBND tỉnh: thành lập Ban Tổ chức tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 và các bộ phận có liên quan 

để giúp Ban Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chương trình. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất danh sách khách mời, 

các chương trình do UBND tỉnh đứng ra tổ chức và đại diện lãnh đạo tỉnh dự các 

chương trình do các đơn vị chủ động thực hiện. 

- Chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm quảng bá cho các hoạt 

động về Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo thông lệ hàng năm và khi được UBND tỉnh 

và Ban Tổ chức phân công. 
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2. Khu Di tích lịch sử Đền Hùng 

- Có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị 

và các đoàn thể trong tỉnh, triển khai có hiệu quả các hoạt động Lễ và Hội theo 

kế hoạch. 

- Chủ trì xây dựng kịch bản: Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ 

dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 năm Quý Mão; Lễ dâng hương tưởng niệm 

các Vua Hùng ngày 10/3 năm Quý Mão trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức 

thực hiện. 

- Tiếp nhận và bố trí các huyện, thị, thành, các tổ chức, cá nhân và cộng 

đồng tổ chức nghi lễ dâng hương tại Khu Di tích theo nghi thức truyền thống; 

xây dựng kế hoạch, kịch bản và hướng dẫn tổ chức rước kiệu về Đền Hùng của 

các xã, phường, thị trấn vùng ven Khu di tích. 

- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các đơn 

vị liên quan khảo sát bố trí các lối thoát hiểm và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Chịu trách nhiệm về an ninh trật tự và an toàn 

tuyệt đối cho đồng bào, đại biểu về dự lễ hội tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan tổng thể Khu di tích lịch 

sử Đền Hùng và tổ chức hoạt động tuyên truyền trực quan về các hoạt động Lễ 

Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023. 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo thông lệ hàng năm và khi được UBND tỉnh 

và Ban Tổ chức phân công. 

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan 

Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, 

ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành, thị: Căn cứ chức năng 

nhiệm vụ được phân công và thông lệ hàng năm phối hợp chặt chẽ với Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Khu di tích lịch sử Đền Hùng triển khai các nội dung, 

hoạt động có liên quan.  

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Định hướng các cơ quan tuyên truyền của tỉnh xây dựng kế hoạch và 

tích cực triển khai tuyên truyền trước, trong và sau thời gian tổ chức Lễ Giỗ Tổ 

Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023; đẩy mạnh tuyên 

truyền về di sản văn hóa trên quê hương Đất Tổ và các di sản văn hóa đại diện của 

nhân loại được UNESCO vinh danh. 

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các gia đình trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ có mâm cơm do gia đình chuẩn bị đảm bảo trang nghiêm, đầm 

ấm để tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên vào ngày 10/3 âm lịch. 

5. Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu II 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan tham gia phối hợp với các lực 

lượng chức năng của tỉnh Phú Thọ trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch, 

phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian tổ chức Lễ Giỗ 

Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023. 
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6. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo 

Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí của trung ương 

 Phối hợp với tỉnh Phú Thọ tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá 

về các hoạt động Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 

năm 2023, di sản văn hóa trên quê hương Đất Tổ và các di sản văn hóa đại diện 

của nhân loại được UNESCO vinh danh để đông đảo nhân dân được biết và tham 

dự các hoạt động trong thời gian tổ chức lễ hội.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - 

Du lịch Đất Tổ năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 

đoàn thể của tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan căn cứ kế hoạch, tích cực 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Bộ Tư lệnh Quân khu II; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị có tên tại KH; 

- CVP, các PCVP; 

- CV NCTH, QTTV, HCTC; 

- Trung tâm Hội nghị tỉnh; 

- Lưu: VT, VX1, VX6. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hồ Đại Dũng 
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