ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
Số: 901 /UBND-KGVX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 22 tháng 3 năm 2022

V/v đề nghị phối hợp tuyên
truyền dịp giỗ Tổ Hùng
Vương năm Nhâm Dần
2022.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Năm 2022 là năm lẻ, tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước tổ chức Lễ
giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022.
Để đồng bào ta cùng hướng về cội nguồn dân tộc và cảm nhận đầy đủ nhất
không khí linh thiêng nơi đất tổ Vua Hùng, UBND tỉnh Phú Thọ trân trọng đề
nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Đài Phát
thanh và Truyền hình của địa phương phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình
Phú Thọ thực hiện đưa tin đậm nét các hoạt động trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương
năm Nhâm Dần 2022; đồng thời tuyên truyền, khuyến khích các gia đình của địa
phương 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.
Đầu mối các nội dung thông tin tuyên truyền đề nghị liên hệ Đài Phát thanh
và Truyền hình Phú Thọ, điện thoại: (0210) 3846323; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết
Chinh - Giám đốc, điện thoại: 0983306898.
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các địa phương./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đài PTTH Phú Thọ (để thực hiện);
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, VX1,2.
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