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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

 

               Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí thuộc Bộ; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, 

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

tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/BTGTW ngày 14 tháng 9 năm 2021 của 

Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc, triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí 

thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn 

hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về Hội nghị Văn hóa toàn quốc, cụ thể 

như sau: 

1. Mục đích, ý nghĩa và nội dung tuyên truyền  

a) Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, 

chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn 

nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm 

thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ; 

tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, các phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về 

công tác văn hóa, văn nghệ; từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 

công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 -2026, tầm nhìn đến năm 2045. 

b) Hội nghị là diễn đàn lắng nghe những ý kiến đóng góp của các cơ quan, 

đơn vị, chia sẻ của các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ quyết tâm đồng hành 

với dân tộc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

c) Hội nghị là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ 

tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết 

các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một 

mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy 

khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại. 
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 2. Các hoạt động tuyên truyền 

 a) Đối với các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí thuộc Bộ: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2021 lồng ghép 

triển khai, tổ chức các hoạt động như: triển lãm, chương trình nghệ thuật, xây 

dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tài liệu, các tin, bài, ấn phẩm… để 

tuyên truyền về Hội nghị Văn hóa toàn quốc. 

b) Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở 

Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và chỉ 

đạo các đơn vị trực thuộc: 

- Tổ chức các hoạt động thông tin cổ động trực quan, nhất là trên pa nô, 

áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, triển lãm; các hoạt động văn hóa - văn 

nghệ, thể dục - thể thao chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc. 

- Chủ động tổ chức thực hiện hoặc lồng ghép các hình thức tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác phù 

hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

3. Các hoạt động tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, 

hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang 

diễn biến phức tạp, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Văn phòng Ban Cán sự Đảng; 

- Lưu: VT, VHCS, ND.100. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  
 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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