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Số:              /SVHTTDL-QLVHGĐ
V/v tổ chức Tuần phim “Kỷ niệm 78 năm 

ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 
(22/12/1944-22/12/2022)

Hải Dương, ngày      tháng 12  năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3223/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2022 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tuần phim “Kỷ niệm 78 năm ngày 
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022); Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng Quản lý Nhà nước và các đơn vị sự 
nghiệp thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; các Trung tâm: Văn hóa - Thể 
thao, Văn hóa, Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và 
Nhân dân; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền 
trên hệ thống thông tin đại chúng và tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các 
hoạt động chuyên môn có liên quan của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm 
phổ biến rộng rãi đến Nhân dân trên địa bàn tỉnh các phim được phổ biến 
trong Tuần phim “Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 
Nam (22/12/1944-22/12/2022);

- Giao Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng: căn cứ nhiệm vụ 
chuyên môn, điều kiện thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức chiếu 
phim lưu động phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thời gian tổ chức tuần phim 
Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-
22/12/2022): từ ngày 18/12/2022 đến ngày 25/12/2022.

(Ban hành kèm theo: Quyết định số 3223/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2022 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)./.

Kính gửi:
- Các phòng Quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa và Thông tin; các Trung tâm: Văn hóa - Thể 
thao, Văn hóa, Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

  Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ VHTTDL (để báo cáo);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Trang tin Điện tử Sở VHTTDL;
- Lưu VT, QLVHGĐ.
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PHÓ GIÁM ĐỐC

                 Nguyễn Trường Thắng
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