
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 5năm 2021 

 

 

 

               

 

              Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh; 

- Thư viện tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa,  

Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 344/VHCS-QC&TT ngày 25/5/2021 của Cục văn 

hóa cơ sở về việc đẩy mạnh tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm 

đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021), Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn 

vị thực hiện nội dung sau: 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021 và tình hình 

thực tế tại địa phương, chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực 

quan trên pa nô, áp phích, băng rôn; triển lãm tranh cổ động, trưng bày, giới thiệu 

sách, tài liệu về Bác Hồ, về kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, về thành tựu sau 35 năm đổi mới đất nước và văn hóa, 

con người Việt Nam; gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;  tuyên truyền thành công cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. 

- Các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo các biện pháp an toàn về công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và UBND tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận        GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT);                  

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

 

         

                                                                      Nguyễn Thanh Hà 

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, kỷ 

niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm 

đường cứu nước 
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