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Số: 1123 /SVHTTDL-QLVH 
V/v triển khai các hoạt động tuyên truyền Kỷ 

niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 

và 75 năm Ngày thành lập Quân đội  

nhân dân Việt Nam. 

 

 

        Hà Tĩnh, ngày  08 tháng 11 năm  2019   

          

                      Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 83 - HD/BTGTU ngày 04 tháng 11 năm 2019 của 

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc 

phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội 

nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự ở địa 

phương tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan; chú 

trọng tới việc tuyên truyền trên panô, áp phích, bảng điện tử nơi công cộng 

trước, trong dịp Lễ kỷ niệm và triển khai các hoạt động thể dục, thể thao với tinh 

thần đoàn kết, vui tươi, phấn khởi;  

- Chỉ đạo và tổ chức tốt Hội diễn văn nghệ quần chúng Lực lượng vũ 

trang cấp huyện; Thành lập đội văn nghệ quần chúng tham gia Hội diễn toàn 

tỉnh.  

- Khẩu hiệu tuyên truyền: 

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân 

(22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 

Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) 

2. Toàn dân đoàn kết, quyết tâm xây dựng nền Quốc phòng vững mạnh, 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

3. Ra sức củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh 

nhân dân giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển. 

4. Tất cả vì sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã 

hội chủ nghĩa.  

5. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 

từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

6.  Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm  

 

 



 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019! 

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

8. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

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

     Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm thực hiện./. 
 

 Nơi nhận KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLVH; 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

                  Nguyễn Cảnh Thụy 
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