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Kính gửi: 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 

 

Nhằm triển khai các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa cơ sở đồng 

thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao hướng tới chào mừng kỷ niệm 

77 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2022), 

Cục Văn hóa cơ sở trân trọng đề nghị 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 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai một số nội dung sau: 

1. Chủ động tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật, thể dục, thể thao với chủ đề phong phú, đa dạng; 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, đảm bảo mọi cộng 

đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. 

2. 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. Chủ động rà soát, kiểm tra kế hoạch, 

nội dung các chương trình văn hóa, nghệ thuật đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông trước, trong và sau các sự 

kiện quan trọng hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Ngành 

Văn hóa - Thông tin nhằm định hướng giáo dục nhận thức cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động 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 đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Trân trọng đề nghị 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 thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo kết quả về Cục Văn hóa cơ 

sở trước ngày 05 tháng 9 năm 2022 theo địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Email: cucvhcs@gmail.com. ĐT: 0243.9448342 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 

- Văn phòng Bộ (để tổng hợp); 

- Lưu: VT. VHCS (5), BDC.70. 

 CỤC TRƯỞNG 

 

   

 

 

   Ninh Thị Thu Hương 
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