
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SVHTTDL-QLDL Thanh Hóa, ngày         tháng 02 năm 2022 
V/v thông báo lịch sự kiện tổ chức thí 

điểm Lễ hội Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, 

huyện Vĩnh Lộc năm 2023. 

 

   

 

 
 

 

 
 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành. 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023; được sự đồng ý của UBND 

tỉnh Thanh Hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện 

Vĩnh Lộc tổ chức thí điểm mô hình lễ hội Phủ Trịnh với chuỗi các hoạt động 

văn hoá, thể thao, du lịch đặc sắc 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 giới thiệu, quảng bá nét đẹp về vùng đất, con người xứ Thanh 

và hình ảnh khu di tích lịch sử Phủ Trịnh - Nghè Vẹt đến với đông đảo du 

khách trong và ngoài tỉnh. 

(Có lịch sự kiện kèm theo) 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá trân trọng thông báo đến 

các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành biết và đề nghị hỗ trợ tuyên 

truyền, lồng ghép xây dựng, giới thiệu và chào bán các chương trình du lịch 

đến với Thanh Hoá nói chung, khu di tích lịch sử Phủ Trịnh - Nghè Vẹt nói 

riêng gắn với các hoạt động của Lễ hội Phủ Trịnh năm 2023. 

Rất mong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quan tâm triển 

khai thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh (để p/h); 

- GĐ Sở (để b/cáo); 

- Lưu VT, QLDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Vương Thị Hải Yến 

 

 

 

 



CÁC SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG 

Lễ hội Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc năm 2023 
 

 

STT Tên hoạt động Thời gian Địa điểm 

1 
- 8h00: Lễ Tiên thường cáo  

- 14h00: Lễ Cáo yết ở Nghè Vẹt 

Ngày 07/32023 

(tức ngày 16/2 ÂL) 

Tại Khu di tích lịch sử 

Phủ Trịnh - Nghè Vẹt, 

huyện Vĩnh Lộc 

2 

- 7h30: Dâng hương tại Phủ Trịnh 

- 8h15: Lễ Chánh kỵ 

- 8h45: Chương trình nghệ thuật 

“Trung Hưng gấm vóc”. 

Ngày 09/3/2023 

(tức ngày 18/2 ÂL) 

Tại Khu di tích lịch sử 

Phủ Trịnh huyện Vĩnh 

Lộc 

3 
Không gian trưng bày sản phẩm 

đặc trưng của địa phương 
Ngày 07-09/3/2023 

Trung tâm hỗ trợ dịch vụ 

du lịch xã Vĩnh Hùng, 

huyện Vĩnh Lộc 

4 Liên hoan văn nghệ quần chúng 
19h30 - 22h00 

ngày 07/3/2023 

Trung tâm dịch vụ du 

lịch xã Vĩnh Hùng, huyện 

Vĩnh Lộc 

5 
Chương trình nghệ thuật với chủ đề 

“Xứ Thanh tình đất, tình người” 

19h30 - 22h00 

ngày 08/3/2023 

Trung tâm dịch vụ du 

lịch xã Vĩnh Hùng, huyện 

Vĩnh Lộc 

6 Thi đấu các môn thể thao kéo co Ngày 07/3/2023 
Sân vận động xã Vĩnh 

Hùng, huyện Vĩnh Lộc 

7 Chơi bài điếm Ngày 07/3/2023 
Cổng khu Phủ Chúa, 

huyện Vĩnh Lộc 

8 Thi đấu cờ người Ngày 08/3/2023 

Nhà văn hóa- khu thể 

thao thôn xóm Hát và 

cổng khu Phủ Chúa, 

huyện Vĩnh Lộc 
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