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UBND HUYỆN VÂN ĐỒN 
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số: 225/VHTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Vân Đồn, ngày 30  tháng  10  năm 2019 

V/v tăng cường tuyên truyền ngày hội 
 Đại đoàn kết dân tộc năm 2019 

 

                       
                          Kính gửi:  - Trung tâm Truyền thông và Văn hóa 

                    - UBND các xã, thị trấn 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 
1524/STTTT-TTBCXB ngày 14/10/2019 về Tăng cường tuyên truyền Ngày hội 
Đại đoàn kết dân tộc năm 2019. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, 
UBND các xã, thị trấn triển khai một số nội dung sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc được tổ 
chức ở cộng đồng dân cư vào dịp ngày 18/11 nhằm nâng cao nhận thức của các 
tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. 

- Tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
nhiệm kỳ 2019 – 2024 và các hoạt động thi đua hướng tới chào mừng Đại hội 
Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu 
nước các cấp hướng tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X. 

- Tuyên truyền giới thiệu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng 
ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, 
trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh". 

- Tuyên truyền công tác thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh, cấp 
ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân thăm và tặng quà các gia đình 
chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, xây dựng, 
khánh thành Nhà đại đoàn kết, công trình dân sinh ở cộng đồng; trồng và chăm 
sóc cây xanh; vệ sinh, chỉnh trang khu dân cư sạch, đẹp; tổ chức các hoạt động 
văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng. 
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2. Hình thức tuyên truyền 
- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa tăng cường tin, bài, phóng sự, 

chuyên mục tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử thành phần huyện, đài phát 
thanh,... 

- UBND các xã, thị trấn tuyên truyền tại các cuộc họp tổ dân, khu phố, các 
buổi sinh hoạt chi bộ, trên hệ thống phát thanh của địa phương. 

3. Thời gian tuyên truyền 

Tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội; tuyên truyền cao điểm trong 
khoảng từ ngày 01/11/2019 – 18/11/2019. 

4. Thông tin báo cáo 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, 
UBND các xã, thị trấn sau đợt cao điểm tuyên truyền thực hiện thống kê số 
lượng tác phẩm, hình thức tuyên truyền, thời gian đăng, phát gửi về Phòng Văn 
hóa và Thông tin trước ngày 19/11/2019. 

(Các đơn vị sử dụng đề cương tuyên truyền do Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam biên soạn; Căn cứ thực hiện và Đề cương tuyên truyền 
đã được đăng tải tại cổng TTĐT thành phần Sở Thông tin và Truyền thông, mục 
Hướng dẫn nghiệp vụ/Thông tin – Báo chí – Xuất bản). 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, 
UBND các xã, thị trấn quan tâm phối hợp thực hiện./.   

 

Nơi nhận: 
- TT. UBND huyện (b/c); 
- Như k/g (p/h); 
- TP, PP VHTT; 
- Lưu. 

       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 
 
 
 

Lương Văn Bằng 
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