
 
 
UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VHTTDL – UBND HUYỆN VĨNH LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Số:              /KHPH 

 

Thanh Hoá, ngày       tháng       năm 2023 

 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thí điểm Lễ hội Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng,  

huyện Vĩnh Lộc năm 2023 phục vụ phát triển du lịch 

 
 

Thực hiện công văn số 19625/UBND-VX ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với địa phương 

để tổ chức thí điểm mô hình lễ hội theo nội dung kịch bản đã được thống nhất, Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Vĩnh Lộc phối hợp xây dựng kế 

hoạch triển khai, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hoá nhiệm vụ được giao tại Công văn số 19625/UBND-VX ngày 

31/12/2022 của UBND tỉnh về việc thống nhất nội dung kịch bản lễ hội Phủ Trịnh;  

- Tổ chức thí điểm mô hình lễ hội Phủ Trịnh nhằm tri ân, tưởng nhớ các 

nhân vật lịch sử đã có nhiều đóng góp trong lịch sử dân tộc; bảo tồn giá trị văn 

hoá truyền thống đồng thời phát huy giá trị di tích thu hút khách du lịch về với lễ 

hội nhằm từng bước phát triển du lịch tại khu di tích Phù Trịnh – Nghè Vẹt và các 

điểm du lịch phụ cận. 

- Tổ chức thí điểm mô hình lễ hội Phủ Trịnh theo kịch bản được UBND 

tỉnh thống nhất từ đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện kịch bản triển khai tổ chức 

thường niên nhằm phát huy lễ hội Phủ Trịnh phục vụ phát triển du lịch. 

2. Yêu cầu: 

- Việc tổ chức thí đểm mô hình lễ hội Phủ Trịnh phải tuân thủ theo nội dung 

kịch bản đã được UBND tỉnh thống nhất; 

- Tuân thủ các Quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trong suốt quá 

trình tổ chức sự kiện. 

 II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH LỄ HỘI 

PHỦ TRỊNH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1406 14/02/2023
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1. Tổ chức triển khai thí điểm mô hình lễ hội Phủ Trịnh theo kịch bản 

của tác giả Nguyễn Phước Hải Trung. 

a) Thời gian: Từ ngày 07/3 – 09/3/2023 (16/2 âm lịch – 18/2 âm lịch) 

b) Chương trình: 

- Ngày 07/3/2023 (16.2 âm lịch) 

+ 8h00: Lễ Tiên thường cáo yết tại Phủ Trịnh (Theo kịch bản chi tiết của 

tác giả Nguyễn Phước Hải Trung). 

+ 14h00: Lễ Cáo yết ở Nghè Vẹt (Theo kịch bản chi tiết của tác giả Nguyễn 

Phước Hải Trung). 

- Ngày 09/3/2023 (ngày 18/2 âm lịch): Chính lễ:  

+ 7h30: Dâng hương tại Phủ Trịnh 

+ 8h00: Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và khai mạc Lễ hội 

+ 8h15:Tổ chức Lễ Chánh kỵ: Khởi sự, hành sơ hiến lễ, hành á hiến lễ, 

hành cung hiến lễ. 

+ 8h45:Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Trung Hưng gấm vóc”. 

2. Tổ chức chuỗi các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, dịch vụ nhằm 

tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về lễ hội Phủ Trịnh, di tích Phủ Trịnh – 

Nghè Vẹt, về nhân vật Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm và các chúa 

Trịnh; giới thiệu văn hóa, con người, sản vật của Vĩnh Lộc. 

2.1. Khai mạc và tổ chức giới thiệu Không gian trưng bày sản phẩm đặc 

trưng huyện Vĩnh Lộc và phụ cận. 

 - Thời gian: 

+ Khai mạc: Vào 8h00 ngày 07/3/2023  

+ Thời gian trưng bày: Từ ngày 07/3/2023 – 9/3/2023 

- Địa điểm: Trung tâm hỗ trợ dịch vụ du lịch xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. 

- Nội dung: Tổ chức khoảng 30 gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, 

sản phẩm OCOP, đặc sản, hàng lưu niệm của các xã, thị trấn, doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện Vĩnh Lộc, doanh nghiệp của con cháu họ Trịnh; các huyện lân cận. 

(UBND huyện Vĩnh Lộc có kế hoạch riêng) 

2.2.Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Vĩnh Lộc năm 2023:  
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- Thời gian: 19h30 – 22h00 ngày 07/3/2023 

- Đia điểm: Trung tâm dịch vụ du lịch xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.  

- Nội dung: Biểu diễn các tiết mục văn hóa văn nghệ truyền thống đặc sắc 

do các đội văn nghệ quần chúng của 13 xã, thị trấn; các câu lạc bộ nghệ thuật 

truyền thống huyện Vĩnh Lộc và dòng họ Trịnh tham gia biểu diễn. 

(UBND huyện Vĩnh Lộc có kế hoạch riêng) 

2.3. Tổ chức Chương trình nghệ thuật tổng hợp phục vụ nhân dân và du 

khách với chủ đề “ Xứ Thanh tình đất, tình người”  do Nhà hát Nghệ thuật 

truyền thống thực hiện. 

- Thời gian: 19h30 – 22h00 ngày 08/3/2023 

- Đia điểm: Trung tâm dịch vụ du lịch xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.  

- Nội dung: Biểu diễn các tiết mục hát về quê hương, đất nước, về xứ Thanh 

và các trích đoạn chèo hay. 

2.4. Khai mạc và tổ chức thi đấu các môn thể thao kéo co nam, nữ giữa 

các thôn trong xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. 

-Thời gian: Khai mạc vào 8h00 ngày 07/3/2023 

-Địa điểm: Sân vận động xã Vĩnh Hùng. 

2.5. Khai mạc và tổ chức chơi bài điếm 

-Thời gian: Khai mạc vào 8h00 ngày 07/3/2023 

- Địa điểm: Tại phía cổng khu Phủ Chúa.  

2.6. Khai mạc và tổ chức hoạt động thi đấu cờ người 

-Thời gian: Khai mạc vào 8h00 ngày 08/3/2023 

- Địa điểm: Nhà văn hóa- khu thể thao thôn xóm Hát và phía cổng khu Phủ Chúa.  

2.7. Tổ chức tuyên truyền bằng pano, appic, tờ rơi…quảng bá, giới thiệu 

về điểm đến du lịch; tổ chức quay phim, ghi hình, phát sóng tuyên truyền, quảng 

bá về lễ hội Phủ Trịnh năm 2023. 

- Thời gian: Từ ngày 27/2 – 10/3/2023 (Tức từ ngày 08/2 âm lịch đến hết 

ngày 20/2 âm lịch). 

- Địa điểm: Tại các điểm tổ chức sự kiện và khu vực thị trấn, thị tứ và tuyến 

đường chính kết nối giao thông đến khu vực lễ hội. 
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3. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo công tác thí điểm. 

- Thời gian: Trong khoảng từ ngày 10/3-15/3/2023 

- Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện thí điểm lễ hội Phủ Trịnh theo kịch bản của tác giả 

Nguyễn Phước Hải Trung (mục II.1) và Chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên 

nghiệp vào tối ngày 08/3/2022 (mục II.2.2) do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

chủ trì thực hiện, được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho công tác thí điểm mô 

hình lễ hội Phủ Trịnh và từ nguồn kêu gọi xã hội hóa. 

2. Kinh phí thực hiện Tổ chức chuỗi các hoạt động bên lề nhằm tuyên 

truyền, quảng bá, giới thiệu về lễ hội Phủ Trịnh… (mục II.2.3); công tác lễ tân 

hậu cần; chuẩn bị các mâm lễ theo kịch bản vào sáng ngày 16.2 (Lễ Tiên thường 

cáo yết tại Phủ Trịnh); chiều ngày 16.2 (Lễ cáo yết tại Nghè Vẹt) và (Lễ Chánh 

Kỵ tại Phủ Trịnh) vào sáng 18.2 âm lịch; phông rạp, bàn ghế; công tác an ninh 

trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, điện lưới do UBND huyện Vĩnh 

Lộc đảm nhận, được lấy từ nguồn ngân sách huyện và nguồn kêu gọi xã hội hóa. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chịu trách nhiệm triển khai toàn bộ 

nội dung thí điểm lễ hội Phủ Trịnh theo kịch bản của tác giả Nguyễn Phước Hải 

Trung (Mục II.1) và 01 Chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp vào tối 

ngày 08/3/2023; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác thí điểm mô hình 

lễ hội Phủ Trịnh phục vụ phát triển du lịch, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện 

theo đúng quy định. 

a) Giao Phòng XDNSVH&GĐ:  

- Là phòng thường trực, chịu trách nhiệm đấu mối, phối hợp với các đơn vị, 

phòng ban có liên quan của UBND huyện Vĩnh Lộc đôn đốc, tổng hợp tiến độ triển khai 

nhiệm vụ, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở tiến độ và nội dung phát sinh; tham mưu kế 

hoạch, quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức; thành phần mời; chuẩn bị các bài 

phát biểu; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tổng duyệt chương trình. 

- Tham mưu các nội dung tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về 

hoạt động tổ chức thí điểm mô hình lễ hội Phủ Trịnh phục vụ phát triển du lịch, 

báo cáo kết quả với UBND tỉnh về công tác thí điểm đảm bảo theo quy định. 
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c) Giao Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa:  

- Chịu trách nhiêm thực hiện toàn bộ nội dung chương trình thí điểm tổ chức lễ 

hội Phủ Trịnh. Chủ động xây dựng kịch bản chi tiết triển khai tổ chức tập luyện thực 

hiện các phần nghi thức theo kịch bản vào sáng ngày 16.2, chiều ngày 16.2, sáng ngày 

18.2 âm lịch và Chương trình nghệ thuật “Trung Hưng gấm vóc”. 

- Xây dựng maket phông lễ hội, maket giấy mời; thi công sân khấu, in ấn 

giấy mời; chuẩn bị chu đáo, chi tiết và đầy đủ các điều kiện đảm bảo việc tiến 

hành tổ chức phần lễ và chương trình nghệ thuật theo kịch bản với chất lượng 

nghệ thuật tốt nhất. 

- Xây dựng, tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề: Xứ Thanh tình 

đất, tình người biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách vào tối ngày 08/3/2023 

(Chương trình lấy từ chỉ tiêu đêm diễn tại khu điểm du lịch năm 2023). 

d) Giao phòng Quản lý du lịch: Tham mưu tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, 

quảng bá Lễ hội và các hoạt động bên lề tới các địa phương, doanh nghiệp du lịch 

trong và ngoài tỉnh nhằm kết nối, đưa khách về tham dự Lễ hội và du lịch. Phối 

hợp với phòng ban chuyên môn của UBND huyện Vĩnh Lộc trong công tác tổ 

chức chuỗi các hoạt động tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về lễ hội. 

đ) Giao Văn phòng Sở: Phát hành giấy mời đại biểu trung ương, đại biểu 

tỉnh, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tham gia góp ý cho chương trình; cập nhật 

đại biểu dự, phối hợp với UBND huyện Vĩnh Lộc trong công tác đón tiếp đại biểu. 

2. Đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc 

- Chủ trì triển khai tổ chức chuỗi các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới 

thiệu về chương trình lễ hội Phủ Trịnh năm 2023 (Mục II.2). 

- Chuẩn bị các mâm lễ đề thực hiện tổ chức Lễ Tiên thường cáo yết tại Phủ 

Trịnh (sáng 16.2 âm lịch); Lễ Tế cáo yết ở Nghè Vẹt (chiều 16.2 âm lịch) và Lễ 

Chánh kỵ tại Phủ Trịnh (sáng 18.2 âm lịch). 

- Chủ trì công tác lễ tân hậu cần đón tiếp đại biểu; tổ chức lắp dựng phông 

rạp, bàn ghế đón tiếp đại biểu tại khu vực diễn ra lễ hội; phát hành giấy mời, biển 

thẻ cho đại biểu huyện, xã và dòng họ Trịnh (cập nhật thành phần đại biểu do 

huyện đảm nhận). 

- Tổ chức phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, an ninh trật 

tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và phương án đảm bảo an toàn điện 

lưới trong suốt quá trình tổ chức sự kiện; bố trí máy phát điện dự phòng phục vụ 
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tình huống mất điện lưới; bố trí xe lưu động trực y tế tại khu vực xã Vĩnh Hùng 

trong suốt thời gian tổ chức sự kiện. 

- Triển khai đến tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn tham gia các hoạt động 

lễ hội Phủ Trịnh; tuyên truyền cổ động trực quan, treo băngzon, phướn, cờ hội 

tuyên truyền cho lễ hội Phủ Trịnh tại các khu vực thị trấn huyện Vĩnh Lộc, xã 

Vĩnh Hùng, đầu đường Quốc lộ 217 (gần ga Lèn). 

- Huy động, kêu gọi các nguồn lực xã hội hoá, đặc biệt kêu gọi sự tham gia 

đóng góp của con cháu dòng họ Trịnh tại Thanh Hoá và dòng họ Trịnh trong và 

ngoài nước cùng toàn thể Nhân dân địa phương cùng tham gia các hoạt động tổ 

chức lễ hội Phủ Trịnh năm 2023 đảm bảo trang trọng, thành kính, tôn nghiêm và 

mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thí điểm mô hình lễ hội Phủ Trịnh năm 2023 

phục vụ phát triển du lịch, đề nghị các địa phương, đơn vị, phòng ban được giao 

nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện để Chương trình được thành công tốt đẹp. 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tiến 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Phạm Nguyên Hồng 

Nơi nhận: 
- Cục Di sản Văn hóa; Cục Văn hóa cơ sở; 

- PCT.UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để B/c); 

- UBND huyện Vĩnh Lộc;  

- Đài PTTH Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa; 

- Lãnh đạo Sở; 

- NHNTTT, VP Sở, P. XDNSVHGĐ, QLDL;  

- Lưu: VT, XDNSVHGĐ. 
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