
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: 1236  /SVHTTDL-QLVH 
V/v tuyên truyền Kỷ niệm ngày Doanh nhân 

Việt Nam 13/10/2021; tuyên truyền Kỷ niệm 

60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh  

trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) 

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 9 năm  2021 

 

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

            

Thực hiện Hướng dẫn số 26 - KH/TU ngày 12/8/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh 

trên biển (23/10/1961- 23/10/2021); Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 22/9/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày Doanh 

nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ các Văn bản nêu trên chỉ 

đạo, tổ chức các nội dung sau: 

1. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao  

với tinh thần đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành.  

2. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, như: 

Treo cờ băng cờ, khẩu hiệu, tranh cổ động trên pano, áp phích, băng rôn, bảng 

điện tử… tại nơi công cộng, khu vực trung tâm, trục đường chính và trụ sở làm 

việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

* Thời gian thực hiện:  

- Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam: Từ ngày 08/10/2021 đến ngày 

15/10/2021. 

- Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển: Từ ngày 

20/10/2021 đến ngày 27/10/2021. 

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

quan tâm chỉ đạo thực hiện. 

(Gửi kèm Hướng dẫn số 26-KH/TU ngày 12/8/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên 

biển (23/10/1961 - 23/10/2021); Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 22/9/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày Doanh nhân 
Việt Nam 13/10/2021)./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLVH. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Lương 
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