UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 1884 /SVHTTDL-QLVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2020

V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền
kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020).

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL;
- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa,
Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn chỉ đạo số 1528/VP-VHXH ngày 11/10/2020 của
UBND tỉnh về việc treo băng rôn khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày
thành lập Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công văn số 3862-CV/BTGTU ngày
18/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ
niệm 90 năm Ngày thành lập Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Nhằm kịp thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; UBND các
huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị nêu trên thực hiện băng rôn tuyên
truyền chào mừng tại trụ sở làm việc đơn vị, cụ thể:
- Nội dung: “Chào mừng 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020”.
- Hình thức: Băng rôn ngang, nền đỏ, chữ vàng.
- Kích thước: chiều rộng 0,8m đến 01m; chiều dài từ 04m đến 08m.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 18/10/2020 đến hết ngày 20/10/2020.
- Địa điểm: trước cổng trụ sở làm việc.
Riêng UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh, ngoài việc thực hiện các nội dung trên, triển khai thực hiện các nội
dung sau:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố:
Ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị; hệ thống Trung tâm Văn
hóa, Thể thao và Truyền thanh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng
đồng xã, phường, thị trấn; Nhà Văn hóa ấp, Nhà văn hóa dân tộc và hệ thống
đài, trạm truyền thanh trên địa bàn quản lý, thực hiện băng rôn tuyên truyền tại
trụ sở làm việc; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao,
bản tin phát sóng tuyên truyền Chào mừng 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020.
- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh:

Căn cứ nội dung Đề cương, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm
90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/193020/10/2020) thông qua các hình thức: Tuyên truyền cổ động trực quan đường
đường phố, lồng ghép tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ
tại chỗ và tuyên truyền lưu động.
* Lưu ý: Có Công văn chỉ đạo số 1528/VP-VHXH ngày 11/10/2020 của
UBND tỉnh và Công văn số 3862-CV/BTGTU ngày 18/9/2020 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy đính kèm công văn này.
Rất mong các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và UBND
các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện các nội
dung nêu trên.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Hội LHPNVN tỉnh;
- GĐ, các PGĐ Sở VHTT&DL;
- QLVH, VP;
- Lưu: VT. (CV Cường)
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