
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: 1220 /SVHTTDL-NVVH 
V/v tuyên truyền Lễ Kỷ niệm 240 năm  

Ngày sinh, Tưởng niệm 160 năm Ngày mất 

của Uy Viễn Tướng Công Nguyễn Công Trứ. 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 11 năm  2018   

                      

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

 

Thực hiện Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền kỷ niệm 240 năm Ngày sinh (19/12/1778 - 

19/12/2018) Tưởng niệm 160 năm Ngày mất (07/12/1858 - 07/12/2018) của Uy 

Viễn Tướng Công Nguyễn Công Trứ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan thay đổi nội 

dung tuyên truyền tại các cổng chào điện tử; treo băng rôn, cờ phướn dọc các tuyến 

đường chính trên địa bàn bắt đầu từ ngày 05/12/2018 đến ngày 20/12/2018. 

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền 

1. Chào mừng Kỷ niệm 240 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Công Trứ 

(1778 - 2018)! 

2. Tôn vinh những đóng góp to lớn của Danh nhân Nguyễn Công Trứ cho lịch 

sử - văn hóa dân tộc! 

3. Phát huy các di sản văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất 

nước! 

4. Toàn Đảng, toàn dân quyết tâm xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước! 

5.  Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc! 

6. Quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh! 

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; 

- Phòng VH-TT; Trung tâm VHTTTTDL các 

huyện, thành phố, thị xã; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng;                                                          

- Lưu: VT, NVVH; 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Đã ký 

 Nguyễn Cảnh Thụy 
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