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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-STTTT 

 
Phú Thọ, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền về giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1010/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh 

về tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021, Sở Thông tin và Truyền 

thông xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền về giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 

2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền khẳng định vị trí và ý nghĩa to lớn của ngày giỗ Tổ Hùng 

Vương; giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; góp phần 

củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục tuyên truyền, tôn vinh 02 

di sản Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ. 

2. Các hoạt động tuyên truyền về giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 phải kịp 

thời, sâu rộng, hiệu quả và đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN  

1. Nội dung 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, giới thiệu nội dung, chương trình tổ 

chức các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021, đăng tải các văn 

bản, thông báo của Ban Tổ chức.  

- Quảng bá, tôn vinh 02 di sản Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương ở Phú Thọ gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

- Phản ánh các hoạt động diễn ra trong dịp trước, trong và sau giỗ Tổ.  

- Tuyên truyền, khuyến khích các gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 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. 

2. Thời gian 

Từ tháng 3/2021 đến hết tháng 4/2021, trọng tâm là từ ngày 12/4/2021 đến 

21/4/2021 (tức 01/3 - 10/3 Âm lịch). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh và 

các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, hệ thống thông tin cơ sở tuyên 

truyền về hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và giỗ Tổ Hùng Vương 

năm Tân Sửu - 2021 gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 
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- Thường xuyên theo dõi, rà quét thông tin báo chí và mạng xã hội đưa tin 

về giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021; nắm bắt những thông tin phản ánh về mặt trái, 

tiêu cực để tham mưu đề xuất với lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết. 

- Tham mưu nội dung đón tiếp các cơ quan báo chí Trung ương đưa tin 

trong dịp diễn ra giỗ Tổ.   

2. Văn phòng Sở 

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giỗ Tổ 

Hùng Vương năm 2021 của Sở.  

- Bố trí phương tiện thường trực đưa đón Lãnh đạo Sở tham gia các hoạt 

động trong thời gian diễn ra các hoạt động giỗ Tổ. 

3. Thanh tra Sở 

Phối hợp rà quét thông tin báo chí và mạng xã hội đưa tin về giỗ Tổ Hùng 

Vương năm 2021. 

4. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

- Xây dựng chuyên trang “Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021” trên 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh; thường xuyên cập nhật các văn bản, tin, bài trên 

chuyên trang. 

- Đưa tin kịp thời, chính xác, đầy đủ các hoạt động diễn ra trong chương 

trình giỗ Tổ. 

- Phối hợp với Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản kịp thời nắm bắt 

thông tin, dư luận phóng viên báo chí đưa tin về giỗ Tổ. 

Trên đây là Tuyên truyền về giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021. 

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, trung tâm chủ động phối hợp triển khai các nội 

dung theo Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc kịp thời báo cáo 

Giám đốc Sở xem xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Đ/c Hồ Đại Dũng - PCT (B/c); 

- GĐ, các PGĐ (C/đ); 

- TTBCXB; VP Sở; TTra Sở;  

- Trung tâm CNTT&TT;       

- Lưu: VT, KT, TTBCXB (DT).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trịnh Hùng Sơn 
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