
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: 589 /SVHTTDL - QLVH 
V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm  

Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

 

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 5 năm  2021 

                        Kính gửi:  

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

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. 

                                    

                

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

cơ sở, Công văn số 322 - CV/BTGTU ngày 25/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

về việc Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 

nước; Kế hoạch số 32 - KH/TU ngày 21/5/2021 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở văn 

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

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh căn cứ nội dung các văn bản nêu trên phối hợp 

chỉ đạo, tổ chức triển khai các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, cổ động trực quan, xe lưu động… phù hợp với tình hình thực tiễn và 

đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định hiện hành (Có 

văn bản gửi kèm). 

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

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện. 

Lưu ý: Thời gian treo băng cờ, khẩu hiệu, panô, apphíc trên địa bàn tỉnh tuyên 

truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ ngày 01/6/2021 

đến hết ngày 06/6/2021./. 

 

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Cục VHCS (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (để b/c); 

- Lưu: VT, QLVH; 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 Trần Xuân Lương 
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