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Cần Thơ,  ngày    20     tháng   02  năm 2023 

Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện  

thuộc thành phố Cần Thơ. 
 

Căn cứ Công văn số 74/VHCS-QCTT ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Cục 

Văn hóa cơ sở về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về 

Văn hóa Việt Nam. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các 

quận, huyện, thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức triển khai tuyên truyền về kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về 

Văn hóa Việt Nam đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

tại đơn vị được biết. 

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tùy vào tình hình thực tế, 

phối hợp các cơ quan, đơn vị cùng cấp có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân 

quận, huyện tổ chức thực hiện công tác tuyên tuyền cụ thể như sau: 

a) Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên Đài truyền thanh, Cổng thông 

tin điện tử quận, huyện và các phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan (pano, 

băng rôn, màn hình LED ...),  hoặc lồng ghép đưa nội dung tuyên truyền vào các 

hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động và các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ của ngành, phù hợp. 

b) Nội dung tuyên truyền: Theo Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 

01/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra 

đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023). 

c) Thời gian tuyên truyền: 

- Cao điểm tuyên truyền trong tháng 02 và tháng 03 năm 2023.  

- Tiếp tục lồng ghép các nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn số 93-

HD/BTGTW ngày 01/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương, gắn với các hoạt 

động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện tại địa phương trong năm 2023. 

3. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông 

qua Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình (Email: pnvvh_sovhttdl@cantho.gov.vn; Điện 

thoại: 02923 813402), để tổng hợp, báo cáo về Cục Văn hóa cơ sở theo quy định. 
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Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nêu trên triển khai 

thực hiện, đảm bảo đúng quy định, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với 

tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị./. 

(Đính kèm Công văn số 74/VHCS-QCTT ngày 08/02/2023 của Cục Văn hóa 

cơ sở; Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 01/02/2023 của Ban Tuyên giáo trung ương) 

 

Nơi nhận:                                                                         
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở VHTTDL; 

- UBND các quận, huyện (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (triển khai tuyên 

truyền). 

- Trung tâm VHTT&TT các quận, huyện (để phối 

hợp tuyên truyền); 

- Lưu: VT, QLVHGĐ, NĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn 
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