
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /SVHTTDL-QLVHGĐ Hải Dương, ngày      tháng      năm 2022
V/v triển khai các hoạt động văn hóa, 

thể thao gắn với chủ đề xây dựng 
môi trường văn hóa cơ sở

   Kính gửi:
- Các phòng Quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa  - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, Thông 
tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 449/VHCS-NSVH ngày 14/6/2022 của Cục Văn 
hóa cơ sở về việc triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với chủ đề xây 
dựng môi trường văn hóa cơ sở; 

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần xây dựng môi 
trường văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị 
các phòng Quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phòng Văn hóa và 
Thông tin; các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao 
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông các chủ trương, đường lối 
của Đảng, Nhà nước về công tác văn hóa nhằm định hướng giáo dục nhận thức 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát 
huy “sức mạnh mềm” của văn hóa, triển khai có hiệu quả Kết luận của Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương 
lần thứ XVII và các chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

2. Chủ động tham mưu tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức các hoạt động văn 
hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao với các chủ đề phong phú, đa dạng.

3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng 
nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa của người dân, đảm bảo mọi cộng đồng 
dân cư đều được phát triển các năng lực sáng tạo. Chủ động rà soát, kiểm tra các 
chương trình văn hóa, nghệ thuật đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

4. Biểu dương các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, nhân rộng 
các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thời kỳ mới góp phần xây dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh.
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5. Thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình) trước 
ngày 01 tháng 9 năm 2022 để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch./.

Nơi nhận:
- Như trên;                     
- Cục Văn hóa cơ sở (để báo cáo);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Trang tin điện tử Sở VHTTDL;
- Lưu VT, QLVHGĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

     Nguyễn Trường Thắng
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