
   UBND TỈNH KHÁNH HÒA               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Số:              /SVHTT-QLVHGĐ                             Khánh Hòa, ngày        tháng       năm 2020 

V/v không tổ chức Lễ dâng hương tưởng  

niệm các vua Hùng năm 2020 ở quy mô  

cấp tỉnh 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 Thực hiện hướng dẫn của Cục Văn hóa cơ sở tại Công văn số 109/VHCS-

NSVH, ngày 28/02/2020 Về việc tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 

2020 tại các tỉnh, thành phố có di tích, đền thờ vua Hùng; Sở Văn hóa và Thể thao kính 

báo cáo và đề xuất các nội dung như sau: 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 

2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón 

nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp 

khách nước ngoài và Hướng dẫn số 796/HD-BVHTTDL ngày 18/3/2009 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Nghi thức tưởng niệm các Vua Hùng trong 

ngày tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 - 3 Âm lịch)”, theo thông lệ ngày 

10/3 Âm lịch hàng năm, Sở Văn hóa và Thể thao đều tham mưu UBND tỉnh 

việc tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm ở quy mô cấp tỉnh do đại diện lãnh đạo 

UBND tỉnh làm chủ lễ, có sự tham gia đông đủ của các cơ quan, ban ngành 

trong tỉnh và quần chúng nhân dân về tham dự nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa 

dân tộc và giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn 

dân, thể hiện một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 

hướng về cội nguồn.  

Tuy nhiên, trong năm 2020, tại nhiều nước trên thế giới, dịch Covid-19 

vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó lường. Vì vậy, trên cơ sở quán 

triệt chỉ đạo của Trung ương về việc không được lơ là, chủ quan và thực hiện 

nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch cũng như văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Công văn số 1054/UBND-KGVX ngày 07/02/2020 Về việc tăng cường 

phòng, chống dịch bệnh nCoV trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh, Sở Văn hóa và Thể thao kính đề xuất UBND tỉnh không 

tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Đền Hùng Vương (Số 173, 

đường Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang) ở quy mô cấp tỉnh. 

Thay vào đó, việc dâng hương tưởng niệm sẽ do Ban quản lý Đền Hùng Vương 

thực hiện theo nghi thức truyền thống trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế 

hiện nay. Kinh phí cho việc thực hiện dâng hương tưởng niệm tại Đền Hùng 

Vương của Ban quản lý sẽ được sử dụng từ nguồn thu Công đức của Trung tâm 

Bảo tồn Di tích Khánh Hòa. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo UBND 



thành phố Nha Trang chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức việc 

thực hiện tuyên truyền và có biện pháp phối hợp, hỗ trợ Ban quản lý Đền Hùng 

Vương để việc thực hiện dâng hương tưởng niệm các vua Hùng diễn ra được 

trang trọng, an toàn, tiết kiệm. 
 

Sở Văn hóa và Thể thao kính báo cáo UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến 

chỉ đạo./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                                                              KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên (VBĐT);                                                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Trung tâm BTDT (VBĐT);  

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 
 

 

 

 Lê Văn Hoa 
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