
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: 1127 /SVHTTDL - QLVH 

V/v phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ 

chính trị trên sóng Đài Phát thanh và 

Truyền hình 

 

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 9 năm 2021 

   Kính gửi:  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 5935/UBND- VX ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phối hợp phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị trên sóng 

Đài Phát thanh và Truyền hình nhằm tăng cường công tác tuyên truyền thực 

hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao đời 

sống tinh thần của nhân dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng 

xa, biên giới, hải đảo và các lực lượng vũ trang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đề nghị:  

1. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phổ biến các bộ phim do Cục Điện ảnh cung 

cấp năm 2021. Cung cấp nguồn phim cho Đài Phát thanh và Truyền hình và 

báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa - 

Điện ảnh tỉnh phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị trên sóng Đài Phát 

thanh và Truyền hình theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Kính đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa - 

Điện ảnh tỉnh triển khai phối hợp thực hiện. 

(Gửi kèm Văn bản số 5935/UBND- VX ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phối hợp phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị trên sóng 

Đài Phát thanh và Truyền hình)./. 

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLVH, DSVH; 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Trần Xuân Lương 
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