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Kính gửi: 

 

- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm      

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 
 
 

 

Thực hiện Công văn số 656/VHCS-TTCĐ, ngày 16/10/2020 của Cục Văn 

hóa cơ sở về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng;  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng 

Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và truyền thông các huyện căn cứ chức năng, nhiêṃ vu ̣triển khai các 

hoạt động tuyên truyền cụ thể như sau:   

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả Đại hội đảng bộ các cấp 

và tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại cơ 

quan, đơn vị và địa phương nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và 

nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong 

văn kiện đại hội đảng bộ các cấp đã được thông qua và trong dự thảo văn kiện Đại 

hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và 

hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Tạo không khí thi đua thực 

hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết 

Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà 

nước; làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý 

nghĩa của Đại hội XIII và đường lối chủ trương của Đảng được nêu tại Văn kiện 

Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó 

tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.  

2. Một số hình thức tuyên truyền 

a) Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan: Tuyên truyền 

trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc 

của các cơ quan, đơn vị. 

b) Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng chào 

mừng hướng tới chào mừng Đại hội XIII của Đảng. 

c) Tuyên truyền, hướng dẫn treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; thực hiện chỉnh trang 

đô thị; tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu, tranh cổ động hướng tới chào mừng Đại hội 

XIII của Đảng;  
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3. Sử dụng file các tranh cổ động để phục vụ công tác tuyên truyền trước, 

trong và sau thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Cộng sản Việt Nam (file tranh cổ động tuyên truyền Đại hội đảng toàn quốc lần 

thứ XIII lấy trong mục Tài liệu tải về của trang thông tin điện tử Cục văn hóa cơ 

sở: vhttcs.org.vn đề nghị các đơn vị truy cập để khai thác). 

4. Các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp 

với điều kiện thực tiễn, tiết kiệm; tránh phô trương, hình thức. 

Nhâṇ được công văn này, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa 

và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

truyền thông các huyện, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền đạt hiệu 

quả./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Cục Văn hóa cơ sở;    B/c 

- Ban TG Tỉnh ủy LS;  

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
ơ 

 

 

 

 

 

 

     Phan Văn Hòa 
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