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THÔNG BÁO 

KẾ HOẠCH CỦA UBND HUYỆN VĨNH LỘC VỀ VIỆC 

TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG  KỶ NIỆM 450 NĂM NGÀY MẤT MINH KHANG 

THÁI VƯƠNG TRỊNH KIỂM ( 1570-2020) 

 

              Kính gửi : - Hội đồng họ Trịnh các tỉnh, thành phố 

         -  Bà con đồng tộc, thân tộc Trịnh Việt Nam. 

Ngày 06 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị triển khai 

việc tổ chức dâng hương nhân kỷ niệm 450 năm ngày mất Minh Khang Thái Vương 

Trịnh Kiểm tại Phủ Trịnh. Tham dự hội nghị có đại diện : Ban tuyên giáo huyện ủy 

;Phòng văn hóa huyện ; Trung tâm văn hóa huyện ; lãnh đạo xã Vĩnh Hùng ;Lãnh đạo 

HĐHT Việt Nam, HĐHT Thanh Hóa, HĐHT Vĩnh Hùng. Hội nghị do Ông Nguyễn 

Văn Tâm phó chủ tịch UBND huyện chủ trì. Sau khi bàn bạc ông Nguyễn Văn Tâm 

kết luận như sau : 

1. Đúng 8.30 ngày 18 tháng 2 Canh tý, tức ngày 11 tháng 3 năm 2020 tiến 

hành lễ dâng hương tại Hậu Điện Phủ Trịnh. Thời gian dâng hương khoảng 

20 phút. 

Thành phần tham dự dâng hương : Đại diện sở Văn hóa thể thao và du lịch 

Thanh hóa ; Thường vụ huyện ủy huyện Vĩnh Lộc ; Lãnh đạo xã Vĩnh Hùng 

; Lãnh đạo HĐHT Việt Nam, Thanh Hóa, huyện Vĩnh Lộc và xã Vĩnh 

Hùng. 

Điều hành lễ dâng hương : Phòng Văn hóa huyện Vĩnh Lộc 

2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau : 

 Trung tâm văn hóa huyện : dựng rạp , dựng phông lễ đài, xắp xếp bàn 

ghế, chuẩn bị loa đài, trãi bạt khu rạp và khu nhà cũ để đón khách, Treo 

cờ khu vực Phủ. 

 UBND xã Vĩnh Hùng : Làm vệ sinh ;tổ chức khử trùng dịch khu vực 

Phủ và Nghè trước và sau lễ ; chuẩn bị nơi khử trùng tay cho khách về 

dâng hương tại 02 lối vào Phủ ( bình xịt khử trùng tay) ; công tác an ninh 

tại địa bàn diễn ra lễ ; nghiêm cấm mọi hành vi bán hàng rong khu vực 

quanh Phủ. 



 Công an huyện Vĩnh Lộc giúp hướng dẫn xe cộ và hỗ trợ an ninh ngày 

11/3/2020 tại khu vực Phủ. 

 Phòng Văn hóa huyện ra giấy mời và mời khách theo thành phần dâng 

hương nêu trên. 

 Họ Trịnh : Bố trí bàn lễ ngay trước điện và chuẩn bj đủ hương để quan 

khách dâng hương. 

3. Đồng ý các hoạt động dâng hương, tế lễ mà HĐHT Việt Nam đã nêu tại 

thông báo ngày 28/2/2020. 

4.  Đồng ý để họ Trịnh tự tổ chức tiếp nhận ,quản lý tiền công đức ( góp giỗ) 

của bà con đồng tộc, thân tộc về dâng hương cung tiến tại lễ. 

5. Toàn bộ kinh phí phục vụ lễ hội do Họ Trịnh chịu trách nhiệm chi trả. 

6. Một số lưu ý : 

- Họ Trịnh thông báo và yêu cầu bà con trong họ đang thuộc diện quản lý 

cách ly dịch dưới bất cứ hình thức nào không tự ý về Phủ. 

- Tổ chức cho bà con tuần tự dâng hương và không tập trung một chỗ 

đông người để cùng đề phòng dịch tốt nhất. 

Trên đây là toàn bộ kết luận của ông phó chủ tịch huyện Vĩnh Lộc, kính báo 

để bà con đồng tộc, thân tộc biết và cùng thực hiện để việc dâng hương 

được mọi thành toàn. 

       T/M THƯỜNG TRỰC HĐHT VIỆT NAM 

 

      Trịnh Văn Ngạn – Phó chủ tịch 

 

 


