
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 kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ 
(27/7/1947-27/7/2022) 

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 Kế hoạch số 936/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt 
sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), 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 tích cực triển khai một 
số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 
về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và nội dung Kế hoạch số 
936/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương đến cán bộ, công 
chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ 
trẻ bằng nhiều hình thức đa dạng: treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tranh 
cổ động, tổ chức triển lãm tranh, ảnh; tuyên truyền lưu động bằng văn nghệ cổ 
động, trên xe ô tô có loa phóng thanh; tuyên truyền trên bảng điện tử Led; 
hưởng ứng cuộc vận động sáng tác thể loại truyện ngắn, thơ, bút ký, hồi ký, sáng 
tác tác phẩm văn học tôn vinh người có công với cách mạng do Hội nhà văn 
Việt Nam tổ chức... Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực triển 
khai công tác tuyên truyền, phổ biến về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm 
ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) của Trung ương, của tỉnh và 
địa phương, cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền 
thanh cơ sở; Tham mưu cơ quan có thẩm quyền các cấp tổ chức triển khai thực 
hiện công tác chuyên môn có liên quan.

2. Giao Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ:
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình tham mưu xây 

dựng kịch bản, dàn dựng, tổ chức tập luyện và lập phương án biểu diễn chương 
trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc phục vụ tại Hội nghị biểu dương người có 
công tiêu biểu toàn tỉnh theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh (dự kiến tổ chức vào 
tháng 7/2022); 

- Chủ trì tổ chức trưng bày triển lãm (tranh, ảnh tư liệu - nghệ thuật) 
chuyên đề về công tác thương binh liệt sỹ và phong trào Đền ơn đáp nghĩa, tại 



Nhà triển lãm, địa chỉ số 109, phố Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, 
thành phố Hải Dương (thời gian: tháng 7/2022); 

- Biên tập, xây dựng ma két trưng bày, lập phương án tổ chức triển lãm 
lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố: các tác phẩm đạt giải thưởng và được 
chọn treo triển lãm thuộc Cuộc thi sáng tác tranh cổ động và Cuộc thi ảnh thời 
sự - nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2022; 

- Biên tập các tác phẩm tranh, ảnh chuyên đề về công tác thương binh liệt 
sỹ và phong trào Đền ơn đáp nghĩa đạt giải thưởng và được chọn trong Cuộc thi 
sáng tác tranh cổ động và Cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 
2022 làm tài liệu tuyên truyền trên pa nô, áp phích, màn hình Led và gửi, hướng 
dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở tổ chức thực hiện.

3. Thời gian tuyên truyền: từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2022.
4. Kinh phí thực hiện: Các cơ quan, đơn vị căn cứ, chức năng, nhiệm vụ 

được giao, tham mưu cơ quan có thẩm quyền các cấp bố trí nguồn kinh phí thực 
hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình) để 
kịp thời xem xét, giải quyết.

* 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 và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tích cực triển khai thực hiện các hoạt 
động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) trên 
địa bàn quản lý, góp phần thực hiện tốt Kế hoạch số 936/KH-UBND ngày 
07/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (gửi kèm theo)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- 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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