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Thị xã Kỳ Anh, ngày 19 tháng 4 năm 2019

V/v tuyên truyền và tổ chức các hoạt
động kỷ niệm các ngày lễ lớn quê hương,
đất nước trong tháng 4,5/2019

Kính gửi:
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ov.vn
Cơ quan: Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh
Hà Tĩnh
Thời gian ký: 19.04.2019
14:52:28 +07:00

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

Thực hiện Công văn số 282/SVHTTDL-NVVH ngày 09/4/2019 của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ
lớn trong tháng 4, 5/2019; phòng Văn hóa & Thông tin đề nghị:
1. Trung tâm Văn hóa -Truyền thông
Lên băng cờ, khẩu hiệu, pano, apphich tại khu vực trung tâm hành chính
thị xã và trên tuyến quốc lộ 1A, đường 03 tháng 2; thay đổi nội dung tuyên
truyền các cụm pano (tại Hồ Thủy Sơn, đường 03 tháng 2, ngã ba đường
Nguyễn Thị Bích Châu, đường tránh 1B Kỳ Phương, cụm Kỳ Nam); tăng cường
biên soạn các tin, bài, phóng sự phát trên sóng Truyền thanh - Truyền hình thị
xã, hệ thống truyền thanh cơ sở, đăng tải các nội dung trên cổng thông tin điện
tử thị xã, các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động văn hóa,
văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn.
Hướng dẫn các xã, phường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể
dục, thể thao, tuyên truyền trực quan, trên hệ thống truyền thanh cơ sở và trên
các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Ủy ban nhân dân các xã, phường
Chỉ đạo công chức Văn hóa & Thông tin phối hợp với các ngành liên
quan triển khai treo băng cờ, khẩu hiệu, pano, apphich truyên truyền tại khu vực
trung tâm hành chính xã, phường; trên các trục đường chính; trục đường dọc
Quốc lộ 1A; các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn để tuyên truyền phù
hợp với các ngày kỷ niệm; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao; vận động 100% hộ dân tự giác treo cờ; đồng thời tuyên truyền trên hệ
thống trạm truyền thanh cơ sở các nội dung về các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn
quê hương, đất nước, sự kiện chính trị diễn ra trong tháng 4, 5/2019.
3. Trung tâm DVHT&MTĐT: Triển khai thay đổi nội dung tuyên tuyền
tại bảng điện tử Việt Lào, cổng chào điện tử phía Nam thị xã phù hợp với các
ngày kỷ niệm.
4. Phòng Giáo dục & Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện
tốt công tác tuyên truyền trực quan và tổ chức các hoạt động gắn với các ngày
kỷ niệm.
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5. Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn: Thực hiện treo cờ,
khẩu hiệu tuyên truyền trước trú sở các đơn vị để chào mừng các ngày kỷ niệm,
lễ lớn quê hương, đất nước.
* Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền các ngày kỷ niệm, lễ lớn trong
tháng 4, 5/2019:
- Nhiệt liệt chào mừng 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975 - 30/4/2019)!
- Chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư
đầu tiên của Đảng (01/5/1904 - 01/5/2019)!
- Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/19547/5/2019).
- Nhiệt liệt chào mừng 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2019).
- Chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nhà thơ, Nhà văn hóa Huy Cận
(31/5/1919-31/5/2019)!
- Toàn Đảng, toàn quân,toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội năm 2019!
- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
* Thời gian thực hiện:
- Tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và 115 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (01/5/1904 - 01/5/2019): Từ ngày 20/4 đến
ngày 05/5/2019
- Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
(7/5/1954-7/5/2019): Từ ngày 02/5 đến ngày 09/5/2019
- Tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2019): Từ ngày 10/5 đến ngày 23/5/2019
- Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nhà thơ, Nhà văn hóa Huy Cận
(31/5/1919-31/5/2019): Từ ngày 25/5 đến ngày 03/6/2019
Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, báo cáo kết quả tuyên
truyền về phòng Văn hóa & Thông tin qua địa chỉ Tranthinka@gmail.com theo
các mốc thời gian được giao để tổng hợp, báo cáo cấp trên./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi;
- Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; (B/c)
- Ban Tuyên giáo Thị ủy;
- Văn phòng HĐND &UBND thị xã;
- Lưu: VHTT.
Gửi bằng văn bản điện tử.

(Đã ký)
Đoàn Thị Mỹ
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