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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần - 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 748/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh về Tổ 

chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần - 2022 , UBND huyện ban hành Kế 

hoạch tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần - 2022 như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

Các hoạt động tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần năm 2022 gắn 

với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở 

Phú Thọ" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; phát huy tinh thần yêu 

nước và sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc; lấy người dân làm trung tâm, tạo điều 

kiện cho các địa phương và nhân dân cả nước trực tiếp tổ chức các hoạt động thiết 

thực hướng về nguồn cội, tri ân công đức Tổ tiên. 

2. Yêu cầu:  

Phần Lễ đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, thành kính, mang tính cộng đồng 

sâu sắc. Phần Hội tham gia các hoạt động vui tươi, lành mạnh; tôn vinh giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú 

Thọ" và "Hát Xoan Phú Thọ"; đảm bảo văn minh, tiết kiệm, huy động cao nhất các 

nguồn lực xã hội hóa; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các biện 

pháp an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG  

1. Lễ dẫng hương, dâng hoa tại Đền Hùng 

* Thời gian: Từ 9 giờ 00 phút - 10 giờ 30 phút, ngày mùng 3 tháng 3 âm 

lịch (tức ngày 03/4/2022)  

* Nội dung: 

- Tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng, dâng 

vòng hoa tại Lăng Hùng Vương; 



 

 

- Lễ Dâng hoa tại Bức phù điêu có hình tượng Bác Hồ nói chuyện với các 

chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên phong khu vực ngã 5 Đền Giếng. 

- Lễ Dâng hương tại đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân. 

* Thành phần đại biểu tham dự Lễ dâng hương 

Các đồng trí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng các phòng 

trực thuộc UBND huyện; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội huyện. 

   Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, UBND huyện sẽ 

điều chỉnh về hình thức tổ chức và thành phần mời dự phù hợp. 

2. Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại các di tích thờ Hùng 

Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn huyện  

Các xã, thị trấn thực hiện theo nghi thức truyền thống, phù hợp với tình hình 

thực tế. Việc thực hiện phải đảm bảo trang nghiêm, thành kính, đảm bảo các quy 

định về phòng chống dịch Covid-19. 

3. Các hoạt động trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương  

3.1. Thi Bơi Chải thành phố Việt Trì mở rộng  

* Địa điểm: Tại Hồ Công viên Văn Lang. 

* Thời gian khai mạc, thi đấu: Ngày 09/3 âm lịch (tức ngày 09/4/2022) 

* Thành phần: Đội bơi Chải huyện (Vận động viên xã Đồng Trung làm 

nòng cốt). 

3.2. Thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy 

* Địa điểm: Sân khấu Trung tâm Lễ hội - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. 

* Thời gian: Ngày 08/3 âm lịch (tức ngày 08/4/2022) 

* Thành phần tham gia: Đội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy xã 

Hoàng Xá. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ:  

- Chuẩn bị nội dung, kịch bản chương trình nghi lễ dâng hương và lễ vật dâng 

cúng theo nghi lễ hàng năm Khu Di tích đã hướng dẫn. 

- Tham mưu thành lập đoàn vận động viên tham gia các hoạt động theo kế 

hoạch, hướng dẫn của tỉnh, đảm bảo số lượng và chất lượng. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác truyền thông trên địa bàn huyện nhằm tuyên 

truyền, quảng bá giá trị "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ".   



 

 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn trong huyện nơi có di tích thờ Hùng 

Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương tổ chức Lễ dâng hương 

tưởng niệm các Vua Hùng vào sáng ngày 10/3 năm Nhâm Dần. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin phát hành giấy mời; bố trí xe 

đưa, đón và các điều kiện khác cho các đại biểu dự Lễ dẫng hương, dâng hoa tại Đền 

Hùng. 

3. Trung Tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền Hùng và các hoạt động tham gia trong dịp Giỗ 

Tổ Hùng Vương.  

- Tuyển chọn các VĐV bơi chải huyện xong trước ngày 21/3/2022, bố trí 

luyện tập và thi đấu theo kế hoạch. 

- Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng pa nô hình ảnh, áp phích, băng zôn, 

treo cờ..v..v  tại khu vực trung tâm huyện nhằm tuyên truyền, quảng bá giá trị "Tín 

ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ".   

- Đăng tải nội dung tuyên truyền giá trị hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương và Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần - 2022 gắn với công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 lên Trang Thông tin điện tử huyện. 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Giỗ Tổ Hùng Vương năm 

Nhâm Dần - 2022.   

5. UBND các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền về lịch sử thời kỳ dựng nước và giữ nước của các vua Hùng; 

khẳng định vị trí, ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và các lễ hội văn hóa dân gian 

truyền thống liên quan đến thời đại Hùng Vương. Tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh giá 

trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng 

Vương ở Phú Thọ" và "Hát Xoan Phú Thọ" 

-  Tuyên truyền, giới thiệu nội dung, chương trình tổ chức các hoạt động Giỗ 

Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần - 2022.  Phản ánh các hoạt động diễn ra trong dịp 

trước, trong và sau Giỗ Tổ gắn với việc đảm bảo các quy định về phòng chống dịch 

Covid-19. 

- Tổ chức đoàn dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại nơi có di tích thờ 

Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương tổ chức. Lễ dâng 

hương tưởng niệm các Vua Hùng vào sáng ngày 10/3 năm Nhâm Dần. 



 

 

- Tuyên truyền, khuyến khích các gia đình trên địa bàn huyện có mâm cơm (do 

gia đình tự chuẩn bị) đảm bảo trang nghiêm, đầm ấm để tưởng nhớ, tri ân công đức tổ 

tiên chung của dân tộc trong ngày 10/3 âm lịch. 

- UBND các xã: Đồng Trung, Đoan Hạ, Thạch Đồng, Xuân Lộc, Đào Xá, 

Hoàng Xá.  

+ Lựa chọn vận động viên tham gia đội thi bơi chải huyện; thi gói, nấu bánh 

chưng và giã bánh giầy đảm bảo các điều kiện để tham gia thi đấu tốt. 

+ Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin đảm bảo các điều kiện tốt nhất 

để các vận động viên tham gia luyện lập, thi đấu đạt hiệu quả cao nhất. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần - 2022. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện, 

nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông 

tin) để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- TTHU, TT HĐND, UBMTTQ huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như trên;   

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức 
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