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

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

Số:         /SVHTTDL-QLVHGĐ Hải Dương, ngày       tháng       năm 2022
V/v tuyên truyền Đại hội Thể dục Thể thao 

tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022 

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- 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 Kế hoạch số 1760/KH-BTC ngày 20/6/2022 của Ban Tổ chức 
Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022 về tổ chức Lễ 
khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022; Quyết 
định số 1801/QĐ-BTC ngày 21/6/2022 của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể 
thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022 về việc thành lập Tiểu ban Tuyên 
truyền, lễ tân, khánh tiết và hậu cần giúp việc Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể 
thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
có một số ý kiến sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông 
tin, các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa 
bàn quản lý tích cực tổ chức tuyên truyền Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hải 
Dương lần thứ IX năm 2022.

2. Yêu cầu các phòng Quản lý Nhà nước, 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: căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nội dung:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao 
động trong cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân bằng nhiều hình thức phong 
phú, đa dạng (treo pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử Led tại trụ 
sở cơ quan, các khu vực công cộng...); phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 
quan tích cực triển khai thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, mạng xã hội (zalo, facebook…), hệ thống truyền thanh cơ sở về công 
tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022, 
Thông báo số 209-TB/VPTU ngày 18/02/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến 
của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh 
Hải Dương lần thứ IX năm 2022; Kế hoạch số 1760/KH-BTC ngày 20/6/2022 
của Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022 
(gửi kèm theo).



* Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình:
 Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Trưởng Tiểu ban tuyên 

truyền, lễ tân, khánh tiết và hậu cần xây dựng phương án thiết kế tổng thể trang 
trí khánh tiết khu vực tổ chức Lễ khai mạc Đại hội (phông chính, khẩu hiệu…), 
tuyên truyền trực quan (treo pa nô, phướn, cờ..) tại một số tuyến đường Tôn Đức 
Thắng, Thanh Niên, Bạch Đằng, thành phố Hải Dương và tổ chức thi công.

* Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh: 
- Biên tập nội dung tuyên truyền trên màn hình Led và gửi, hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở tổ chức thực hiện.
- Cử phóng viên Bản tin VHTTDL thường xuyên cập nhật và kịp thời đưa 

tin, bài trên Bản tin in và điện tử về diễn biến, kết quả của Đại hội TDTT các 
cấp và Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX; công tác tổ chức thi đấu các 
môn thể thao trong chương trình Đại hội; công tác chuẩn bị lực lượng vận động 
viên của Đoàn thể thao tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 
2022... và thực hiện một số hoạt động tuyên truyền khác theo chức năng nhiệm 
vụ chuyên môn.

* Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố Hải Dương:
 Thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội như: phát thanh, treo pa nô, 

khẩu hiệu, tuyên truyền trên các màn hình Led, tuyên truyền lưu động, cắm cờ 
Hồng kỳ, trang trí biểu tượng... ở trung tâm thành phố, các cửa ngõ vào thành 
phố, các trục đường chính, các vòng xuyến giao thông (đảo giao thông Tam 
Giang, Hải Tân...)

3. Một số khẩu hiệu tuyên truyền
- Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ! 
- Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc !
- Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022 !
- Khỏe để lập nghiệp và giữ nước ! 
- Thể thao đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ ! 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Thành viên TBTTLTKTHC;
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Phòng QLVHGĐ, Trung tâm VHNT;
- Trang tin điện tử Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trường Thắng
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