
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: 549 /SVHTTDL-NVVH 
V/v tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 

năm Chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm  

10 nữ liệt sỹ Thanh niên xung phong 

(24/7/1968-24/7/2018) 

Hà Tĩnh, ngày 8 tháng 6 năm  2018   

                      

                      Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-BTGTU ngày 04/4/2018 của Tỉnh ủy Hà 

Tĩnh về việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc 

và tưởng niệm 10 nữ liệt sỹ Thanh niên xung phong (24/7/1968-24/7/2018), Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin treo băng rôn, cờ phướn,  panô tuyên 

truyền cổ động trực quan trên các trục đường chính (đặc biệt là các địa phương: 

huyện Thạch Hà, Can Lộc và thành phố Hà Tĩnh) và tổ chức các hoạt động văn 

hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao hướng tới Lễ kỷ niệm. 

Thời gian tuyên truyền:  

- Bắt đầu từ ngày 06/6/2018 đến ngày 30/6/2018. 

- Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/7/2018. 

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền 

1. Chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968-

24/7/2018)! 

2. Tấm gương hy sinh của 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc 

đời đời bất diệt! 

3. Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc! 

4. Phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp 

phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh! 

5. Phát huy tinh thần Chiến thắng Đồng Lộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi 

sự nghiệp đổi mới đất nước! 

6. Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018)! 

7. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng Liệt sỹ! 

8. Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”! 

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!  



Nhận được công văn, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

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

- Lưu: VT, NVVH; 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Đã ký 

 Nguyễn Cảnh Thụy 
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