
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:  789 /SVHTTDL - QLVH 
V/v tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập 

và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh; kỷ niệm  

100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo 

(08/8/1921 – 08/8/2021); kỷ niệm 130 năm 

Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần 

 (8/1891-8/2021) 

 

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 7 năm 2021 

                        Kính gửi:  

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

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

                                                  

Thực hiện Công văn số 448/VHCS - QCTT ngày 25/6/2021 của Cục Văn hóa cơ 

sở về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch 

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021); Công văn số 

484/VHCS – QCTT ngày 7/7/2021 của Cục Văn hóa cơ sở về việc tuyên truyền kỷ 

niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021); Công văn số 396 -

CV/BTGTU ngày 6/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đính chính một 

số nội dung trong Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 

2021), 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở căn cứ nội dung văn bản nêu trên 

triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân thông qua các hội nghị, diễn đàn, hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, trên cổ động trực quan và các phương tiện thông tin đại 

chúng đảm bảo thiết thực, hiệu quả (Có văn bản gửi kèm). 

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

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Cục Văn hóa cơ sở (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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