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Số:   349   /SVHTTDL-QLVH 
V/v tuyên truyền và tổ chức các hoạt động 

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí 

 Hà Huy Tập - Cố Tổng Bí thư của Đảng 

(24/4/1906 - 24/4/2021) 

 

Hà Tĩnh, ngày  02   tháng 4 năm  2021 

                   

Kính gửi:  

    - Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã; 

    - Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh; 

    - Ban Quản lý Di tích Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.   

 

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 18/3/2021 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về 

việc tuyên tuyền và tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hà 

Huy Tập - Cố Tổng Bí thư của Đảng (24/4/1906 - 24/4/2021); Công văn số 227-

CV/BTGTU ngày 26/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi Đề cương 

tuyên truyền Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Cố Tổng Bí thư 

của Đảng (24/4/1906 - 24/4/2021), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa 

phương tổ chức tuyên truyền trực quan trên các cụm pano, áp phích, băng rôn, bảng 

led , cổng chào điện tử... ở các nơi trung tâm, trước cơ quan, đơn vị trong dịp kỷ niệm.  

2. Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh thay mới tranh cổ động trên pano tấm lớn 

do đơn vị quản lý.  

3.  Ban Quản lý Di tích Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập:  

- Xây dựng kế hoạch, tham mưu dự trù kinh phí tu sửa, chỉnh trang các hạng 

mục tại Khu lưu niệm, Khu mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập và Quảng trường Hà 

Huy Tập tại thị trấn Cẩm Xuyên. 

- Phối hợp với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên, chuẩn bị các điều 

kiện và phục vụ trồng cây lưu niệm (khi có yêu cầu); chuẩn bị lễ dâng hương, dâng 

hoa, xướng lễ, bài báo công tại Khu lưu niệm và phần mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy 

Tập cho Đoàn của lãnh đạo tỉnh và các đoàn đến dâng hương, dâng hoa.  

Nhận được công văn đề nghị Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thành phố, 

thị xã, Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh, Ban Quản lý Di tích Cố Tổng Bí thư Hà 

Huy Tập quan tâm thực hiện. 

 



(Gửi kèm Kế hoạch số 24 - KH/TU ngày 18/3/2021 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Công 

văn số 227-CV/BTGTU ngày 26/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) ./. 

 

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Tỉnh uỷ Hà Tĩnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, QLVH; 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Xuân Lương 
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