
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỤC VĂN HOÁ CƠ SỞ 

 Số:          /VHCS-TTCĐ 

V/v tuyên truyền kỷ niệm 75 năm 

 Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội 

Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

                    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. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW ngày 03 tháng 12 năm 2020 

của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày 

Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021), 

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 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 triển khai các hoạt 

động tuyên truyền, cụ thể như sau: 

1. Tham mưu, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền của địa phương về kỷ 

niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam nhằm tuyên 

truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc 

về ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam; tôn vinh 

và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Quốc hội đối với sự nghiệp cách mạng 

Việt Nam. Bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước cũng như sự 

nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức do thiên tai, bão lũ, đại dịch CoVid -19 

gây ra, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Quốc hội 

khóa XIV. 

2. Một số hoạt động tuyên truyền 

a) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

triển khai tổ chức thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, sử dụng băng rôn, 

pa-nô, áp phích, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ 

quan, đơn vị; xe tuyên truyền lưu động và triển lãm.  

 b) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, thể dục-thể 

thao và các hình thức hoạt động phong phú khác để chào mừng 75 năm Ngày 

Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. 

 3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức hiệu quả, thiết thực với 

nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng, phát huy tinh thần 
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đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 (Kèm theo Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW và Tài liệu truyên truyền 

ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên 

truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đảng ủy Bộ; 

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

- Lưu: VT, TTCĐ, ND (80). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Ninh Thị Thu Hương 
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