
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /SVHTTDL - QLVH 
V/v tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc 

. 

 

Hà Tĩnh, ngày     tháng 11  năm  2021 

                        Kính gửi:  

- Báo Hà Tĩnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.  

                              

Thực hiện Văn bản số 3561/BVHTTDL- VHCS ngày 29/9/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Nhằm 

tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Hội nghị đến các cán bộ, công 

chức, viên chức, văn nghệ sỹ và các tầng lớp nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan 

trên pa nô, áp phích, bảng điện tử tại nơi công cộng, khu vực trung tâm, trục 

đường chính và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; các hoạt động văn hóa - 

văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc đảm bảo 

thiết thực, phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện hành. 

2. Đề nghị Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh: Tăng cường 

thời lượng, tin bài về Hội nghị Văn hóa toàn quốc. 

* Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/11/2021 đến ngày 26/11/2021. 

Nhận được công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương các huyện, 

thành phố, thị xã quan tâm thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Bộ VHTTDL (để b/c); 

- Cục VHCS (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (để b/c); 

- Lưu: VT, QLVH. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 Trần Xuân Lương 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-11-02T08:02:57+0700


		2021-11-02T08:03:30+0700


		sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn
	2021-11-02T08:03:46+0700


		sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn
	2021-11-02T08:04:05+0700




