
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

                  

Số:         /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập 

tỉnh (1831 - 2021), 80 năm thành lập Đảng bộ 

tỉnh (7/1941 - 7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh 

Hưng Yên (01/01/1997 - 01/01/2022) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      

         Hưng Yên, ngày       tháng  8  năm 2021 

 

 

 
 

 
 

                 Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm VHTTDL các huyện, thị xã, thành phố.           

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-BTGTU ngày 13/8/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 80 năm 

thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941 - 7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên 

(01/01/1997 - 01/01/2022), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, 

đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTTDL các huyện, thị 

xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực hiện tốt các nội dung 

sau: 

1. Tuyên truyền cổ động trực quan trên các phương tiện panô, áp phích, băng 

rôn, bảng điện tử...tại nơi công cộng và tại trụ sở làm việc các khẩu hiệu có nội 

dung chào mừng kỷ niệm; Tuyên truyền trên các website, trang thông tin, cổng 

thông tin điện tử; mở chuyên trang, chuyên mục về lễ Kỷ niệm; đăng tải tin, bài, tổ 

chức các hoạt động triển lãm, trưng bày sách báo, tư liệu, văn hóa, văn nghệ, thể 

thao, chiếu phim tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm phục vụ nhân dân… đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại địa phương, đơn vị. 

2. Tuyên truyền trước, trong và sau dịp Kỷ niệm theo 3 đợt (Đợt 1: Từ tháng 

5/2021 đến tháng 10/2021; Đợt 2: Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021; Đợt 3: Sau 

tháng 12/2021) gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là hoạt 

động kỷ niệm 76 năm Ngày các mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh 

nước CHXHCN Việt Nam tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho mọi tầng lớp nhân 

dân. 

(Nội dung, thời gian, khẩu hiệu theo Kế hoạch số 24/KH-BTGTU ngày 

13/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi kèm). 

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 

VHTTDL các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 
 
 

 Đào Mạnh Huân 



 

 


		2021-08-27T18:19:42+0700


		2021-08-30T08:38:39+0700


		2021-08-30T08:38:39+0700


		2021-08-30T08:38:39+0700




