
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
Về việc hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

         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.

Căn cứ Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP ngày 23/5/2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt chương trình truyền thông 
phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025; 

Thực hiện Thông báo số 312-TB/VPTU ngày 30/6/2022 của Văn phòng 
Tỉnh ủy Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức 
Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và chỉ đạo của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 
góp phần tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân trên địa bàn tỉnh về Lễ công bố 
Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới, 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 - 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 tăng cường tham mưu tổ chức 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 công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng 
xã hội (zalo, facebook…), hệ thống truyền thanh cơ sở về công tác xây dựng 
nông thôn mới của tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Quyết định công 
nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Thông báo 
số 312-TB/VPTU ngày 30/6/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương và tuyên 
truyền một số khẩu hiệu về xây dựng nông thôn mới:

* NHÓM KHẨU HIỆU VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN, NÔNG DÂN:
1. Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự Lễ công bố Quyết định công 

nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới!



2. Nông thôn mới - “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám 
sát, dân thụ hưởng”!

3. "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh" ! 
4. Nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới!
5. Xây dựng nông thôn mới là đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho 

nhân dân!
6. Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!
7. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với 

xây dựng nông thôn mới!
8. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới là góp phần xây dựng tỉnh 

Hải Dương giàu đẹp, văn minh!
9. Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính 

quyền và của mỗi người dân!
10. Chung sức xây dựng nông thôn mới vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân!
11. Xây dựng nông thôn mới là cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nhằm nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân!
* NHÓM KHẨU HIỆU KẾT HỢP:
1. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
2. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
3. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
4. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
5. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
6. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương quyết tâm thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
7. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới xây dựng tỉnh Hải 

Dương giàu đẹp, văn minh!

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TU; 
- 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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